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Boletim Informativo do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais

Palavra do Presidente
Caros Colegas Médicos Veterinários
e Zooctenistas,

valecer as nossas posições em defesa de nossas
categorias profissionais, como no caso da RT em
laticínios, concursos públicos, contratação de
Nunca como nos dias de hoje ficou tão evidente profissionais, entre outras. Fazemos a nossa para importância de se ter uma profissão regula- te, entretanto, competirá aos profissionais da Mementada. Recente decisão do Supremo Tribunal dicina Veterinária e da Zootecnia ocupar definiFederal (STF), desobritivamente os campos de
gando da necessidade do
suas atividades, pois a
O CRMV-MG está sempre
diploma de graduação em
disputa pelo mercado de
atento e defende as áreas de
Jornalismo para o exercítrabalho está mais acirraatuação
privativas
de
nossas
cio profissional, mostrou
da a cada dia. Precisamos,
para todos nós a necesefetivamente, ao ocupar
profissões.
sidade dos Conselhos de
nossos espaços, ocupá-los
Classe, órgãos responsáveis pela fiscalização das como profissionais competentes e dedicados.
profissões em nosso país e, principalmente, para Para o pleno exercício de suas atividades, Médigarantir aos profissionais que estão regulamente cos Veterinários e Zootecnistas, devem estar
inscritos, o pleno exercício de suas profissões.
inscritos e em dia com suas obrigações, sob
O CRMV-MG está sempre atento e defende as pena de estar na ilegalidade quando do exercício
áreas de atuação privativas de nossas profissões. profissional. Voltamos a afirmar que “o CRMV-MG
Temos buscado, por meio de parcerias/convêni- não pertence ao grupo de pessoas que o admios com os órgãos do governo (federais, estaduais nistram. Ele é constituído por milhares de Mée municipais), uma maior participação de pro- dicos Veterinários e Zootecnistas que exercem a
fissionais Médicos Veterinários e Zootecnistas, sua profissão em todos os cantos desta Minas
ou por negociações e por meios legais fazer pre- Gerais”.

Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente do CRMV-MG

“

”

Últimas

Política de preços para o leite: discussão no Congresso Nacional.
A Comissão de Agricultura da Câmara Federal realizará audiência pública no dia 11 de
agosto para discutir os recentes reajustes no
preço do leite para o consumidor. O debate foi
sugerido pelo Deputado Vitor Penido (DEMMG), que denuncia a existência de uma assimetria de preços dentro da cadeia produtiva
do leite, que engloba o produtor primário, a
indústria e o comércio. Para o deputado "o produtor de leite não recebe hoje mais do que R$
0,75 por litro, e esse leite está sendo comercializado a quase R$ 3,00 o litro para o consumidor. Não há motivo para esse acréscimo de
mais de 400%, levando-se em conta a redução no preço dos insumos e até mesmo na
tributação. A preocupação da Comissão de
Agricultura hoje é que se for mantido esse pre-
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ço, de R$ 2,80 a R$ 3,00 para o consumidor,
principalmente para o pobre, ele acaba deixando de comprar e, mais uma vez, os pecuaristas de leite no Brasil passam a ter um
preço infinitamente aquém dos custos desse
produto. Os custos de transporte e de logística também não podem ser usados pela indústria e comércio para justificar a alta no preço
do leite”.
A atual política de preços para o setor desestimula o produtor e, consequentemente, afeta
o mercado de trabalho para os profissionais
que atuam neste segmento do agronegócio.
Segundo o Dep. Vitor Penido esta audiência pública servirá para cobrar explicações de todos
os setores envolvidos na cadeia produtiva do
setor lácteo e para pedir providências do go-

verno a fim de conter eventuais abusos. Foram convidados para participar os ministros
da Agricultura, Reinhold Stephanes; da Indústria e Comércio, Miguel Jorge; do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel e do
Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, além
dos presidentes da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Katia Abreu;
da Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Agricultura, Alberto Ercílio Broch; representantes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), de cooperativas de
laticínios e da Associação Brasileira de Supermercados.
Fonte: Agência Câmara
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Conselho Ativo

Atividades do Presidente do CRMV-MG em Montes Claros.
O Prof. Nivaldo da Silva, Presidente do CRMVMG, durante visita a Montes Claros-MG, cumpriu extensa agenda de trabalho. Além de participar da abertura do Ciclo de Palestras promovido pela AVZ Norte de Minas, apoiado pelo Projeto de Educação Continuada do CRMVMG, manteve, juntamente com o Dr. Affonso
Lopes Aguiar Jr., Conselheiro e Delegado Regional do CRMV-MG, contatos com diversas
autoridades do Município, desenvolvendo ações que resultarão em futuros benefícios para
nossas categorias profissionais. O CRMV-MG
recebeu convite para participar novamente,
em 2010, da Expomontes. Na sede da Prefeitura Municipal foram recebidos pelo Prefeito
Dr. Luiz Tadeu, ocasião em que foi entregue
um ofício de agradecimento pelas obras de
melhoria realizadas na Av. Ovídio de Abreu,
onde está localizada a Delegacia Regional do
CRMV-MG. Foi apresentada ao Prefeito uma
minuta propondo a realização de convênio entre a Prefeitura Municipal e o Conselho, visando ampliar as ações de fiscalização do

CRMV-MG e da Vigilância Sanitária Municipal, o que foi muito bem aceito. Encaminhados ao Secretário Municipal de Saúde, Dr.
José Geraldo Drumond, o Prof. Nivaldo e o Dr.
Affonso entregaram a ele a minuta de convênio. Na oportunidade, o Presidente do CRMVMG solicitou ao Secretário a inclusão de vagas para Médicos Veterinários para aquela Secretaria, no Edital do próximo concurso a ser
realizado para contratação de servidores municipais. Houve grande receptividade por parte do Secretário de Saúde que, inclusive, ficou
de contatar o Secretário de Agricultura do Município de Montes Claros para discutir o assunto, também na esfera daquela Secretaria.
Em visita à FUNORTE (Faculdades Unidas
do Norte de Minas) os Drs. Nivaldo e Affonso
conheceram as instalações do Curso de
Medicina Veterinária daquela instituição, aberto no primeiro semestre de 2009, um dos 19
cursos de Medicina Veterinária em atividade
no Estado. Recebidos pelo Dr. Pedro de
Almeida Souza (Diretor de Graduação e Tec-

nologia) e pelo Dr. Daniel Ananias (Coordenador do Curso), os representantes do CRMVMG obtiveram informações detalhadas da instituição e apresentaram as preocupações do
Conselho de Classe quanto ao processo de
formação dos novos profissionais. O CRMVMG, apesar de não ter participação nos processos de abertura de novos Cursos, seja de
Medicina Veterinária ou de Zootecnia, estará
sempre atento às demandas, colaborando no
que for possível no processo de formação dos
futuros colegas.

Visita à FUNORTE. Da esquerda para direita: Drs. Daniel
Ananias, Nivaldo da Silva e Affonso Aguiar Jr.

Acontece

AVZ realiza posse da nova diretoria e promove palestra na Exposição
Agropecuária de Montes Claros.
A Associação Norte Mineira de Médicos Veterinários e Zootecnistas - AVZ realizou confraternização no dia 07 de julho, na Exposição Agropecuária de Montes Claros - EXPOMONTES
2009, em comemoração pela posse de sua nova
diretoria para o biênio 2009-2011. A solenidade
contou com a presença do Presidente do CRMVMG, Prof. Nivaldo da Silva. O encontro aconteceu no estande do CRMV-MG na EXPOMONTES reunindo profissionais da região, estudantes, produtores rurais e empresários do agronegócio. A Dra. Solange Almeida Soares, presidente reeleita para o segundo mandato, agradeceu o
apoio de todos os colegas. No auditório do Parque de Exposições foram realizadas palestras,

promovidas pela AVZ, sobre os temas: “Sistemas de cruzamentos para bovinos” e “ Produção
de leite e corte (terminal) para as regiões do Norte de Minas e Jequitinhonha”, pelo Dr. Elmer
Ferreira Luiz de Almeida da EMATER, e sobre o
“Uso de medicamentos homeopáticos em animais de produção”, pelo Dr. Marcos Maia do laboratório ARENALES. Na oportunidade, o Prof.
Nivaldo da Silva falou para o público presente,
destacando a importância da educação continuada para os profissionais de Medicina Veterinária e de Zootecnia e a necessidade de mostrarem
sua importância para a sociedade. O evento técnico contou com o apoio do Projeto de Educação continuada do CRMV-MG.

Diretoria da AVZ.

Estande do CRMV-MG na Expomontes.

34° Congresso Mundial de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais.
O 34° Congresso Mundial de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (WSAVA 2009),
realizado pela ANCLIVEPA Brasil, no Hotel
Transamérica em São Paulo, de 21 a 24 de julho de 2009, reuniu 3863 congressistas de 56
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países de diversas partes do mundo e contou
com a presença de 187 palestrantes especialistas das mais diversas áreas de atuação na
clínica de pequenos animais. Simultaneamente ao Congresso, ocorreu uma feira de artigos

para pequenos animais, com 450 estandes, frequentada diariamente por 10.000 mil pessoas, entre congressistas e o público ligado à
área de pets. O próximo Congresso acontecerá
em 2010, na Suíça.
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Acontece

Acontece

Conselho de Administração do IMA.
O Prof. Nivaldo da Silva, Presidente do CRMVMG, participou de Reunião Extraordinária do
Conselho de Administração do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, presidido pelo Secretário de Agricultura, Dr. Gilman Viana Rodrigues,
no dia 06 de julho de 2009, na Sede do Instituto.
Nessa reunião, após a abertura realizada pelo Secretário de Agricultura, o Dr. Altino Rodrigues
Neto, Diretor Geral do IMA, mostrou os avanços obtidos pelo órgão com o Programa de Erradicação da Febre Aftosa e apresentou o Sistema
de Gerenciamento das Atividades do IMA (GDA).
Destacou a importância do Sistema de Informatização (GEODSA-SIDRAGO-SISCOF) para as
atividades de fiscalização do órgão. Aos mem-

bros do Conselho de Administração, apresentou
os programas de certificação do IMA, e os avanços alcançados, assim como destacou que, em
breve, o Estado de Minas Gerais terá implantado o SISB (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal) o que permitirá que
produtos inspecionados pelo sistema estadual
de fiscalização possam ser comercializados em
outros Estados brasileiros. Diversos membros do
Conselho de Administração do IMA, entre eles
o Presidente do CRMV-MG, apresentaram suas
considerações sobre a importância das atividades desenvolvidas pelo órgão para o desenvolvimento do agronegócio no Estado de Minas Gerais.

VI Simpósio Internacional
de Leishmaniose.
O VI Simpósio Internacional sobre Leishmaniose Visceral Canina, promovido pela ANCLIVEPA-MG, contou com a participação do
Dr. Luís Ferrer, da Universidade Autônoma de
Barcelona, muito respeitado por seus trabalhos
na área de diagnóstico, controle e tratamento
da Leishmaniose Visceral Canina. Estiveram
presentes 280 pessoas, vindas de vários Estados
brasileiros. Houve vários debates sobre o tema,
evidenciando-se a necessidade de aprofundar
as discussões e as pesquisas sobre o diagnóstico e o tratamento dessa doença. Na posição
defendida pela ANCLIVEPA-MG, segundo palavras do Dr. João Carlos Toledo Jr, “apesar das
disposições em contrário vindas dos órgãos
públicos, deve ser buscada uma solução no
sentido de o Médico Veterinário ter o direito
de exercer sua profissão com os preceitos para
os quais fez um juramento quando de sua formatura e que este direito do Veterinário, bem
como o direito dos animais pela vida, deve ser
defendido em todas as instâncias em que for
necessário”. O CRMV-MG foi parceiro deste
evento por meio do seu Projeto de Educação
Continuada.

Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IMA.

Formatura da 1ª turma de Medicina Veterinária em
Itajubá-MG.
O Centro Universitário de Itajubá – UNIVERSITAS – promoveu, no dia 17 de julho, a
solenidade de formatura de vários cursos da
instituição, com destaque para a 1ª turma do
curso de Medicina Veterinária, solenidade que
contou com a presença de diversas autoridades municipais e do Presidente do CRMVMG, Prof. Nivaldo da Silva. Na ocasião, o Presidente do CRMV-MG entregou ao formando Leonardo José Rennó Siqueira o diploma
de Honra ao Mérito e o botom com o símbolo da Medicina Veterinária, como o melhor
aluno da turma. Discursando, Prof. Nivaldo
da Silva ressaltou a importância daquele momento histórico, por ser a primeira turma de
formandos da instituição, além das responsabilidades dos novos Médicos Veterinários para
a consolidação do curso naquela região do sul
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de Minas Gerais. Nas palavras do Coordenador do Curso e paraninfo, prof. Rodolfo
Malagó, os formandos “fizeram uma viagem
de trem cheia de embarques e desembarques,
tristezas e alegrias, em busca da Estação Veterinária..., mas graças à tradição do trem mineiro Universitas/FEPI desembarcaram na estação desejada e concluíram uma vitoriosa
etapa”.

Dr. Luis Ferrer - Universidade Autonoma de Barcelona-ES.

Profs. Nivaldo da Silva e Rodrigo Malagó entre os formandos.

Presidente do CRMV-MG na mesa de honra.
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Zootecnia

XIX Congresso Brasileiro de Zootecnia - ZOOTEC 2009.
Tema: Visão Estratégica de Cadeias do Agronegócio.
O ZOOTEC, o maior evento brasileiro na área
da Zootecnia, foi realizado na cidade de Águas
de Lindóia-SP, no Hotel Vacance, no período de
18 a 22 de maio de 2009. Como objetivos específicos do ZOOTEC 2009, pretendeu-se: colaborar
para a formação integral dos estudantes através
do desenvolvimento de habilidades e competências relativas à análise e reflexão do agronegócio
nos seus diversos aspectos; possibilitar aos participantes do evento contato com as inovações
científicas, tecnológicas e de ensino na área de
Zootecnia e definições de ações na área de política profissional; promover a integração de atores
do agronegócio atuantes nos sistemas produtivo, processador e distribuidor, profissionais e estudantes de Zootecnia; integrar a Zootecnia brasileira aos centros de excelência nacionais e internacionais; discutir paradigmas do setor agropecuário ante os novos desafios e anseios da sociedade brasileira.
Simultaneamente ao ZOOTEC 2009 ocorreram
os seguintes eventos:
• XIX Congresso Brasileiro de Zootecnia,
• XI Congresso Internacional de Zootecnia,
• V Fórum de Estudantes de Cursos de Zootecnia

das Universidades Brasileiras,
• XV Reunião Nacional de Ensino de Zootecnia,
• XXII Fórum de Entidades de Zootecnistas,
• II Workshop da Cadeia da Ovinocultura Paulista,
• Reunião Nacional da Rede Aprisco,
• Seminário Internacional da Rede Cyted-Resalan,
• Oito diferentes mini-cursos com temas contemporâneos da Zootecnia.
Além das atividades previstas, durante o ZOOTEC 2009 foram entregues as seguintes premiações:
• PRÊMIO ZOOTECNISTA DO ANO - JOSÉ
FRANCISCO SANCHOTENE FELICE:
Profa. Maria Araci Grapiúna de Carvalho, da Universidade de Vila Velha/ES.
• PRÊMIO ESTUDANTE DEZ (DESTAQUE ESTUDANTIL EM ZOOTECNIA):
Polyana Pizzi Rotta, estudante da Universidade
Estadual de Maringá/PR.
• PRÊMIO PROFESSOR OCTÁVIO DOMIN-

GUES: Prof. Walter Motta Ferreira, da Universidade Federal de Minas Gerais.
O ZOOTEC 2009 consagrou-se como atividade
de educação e formação continuada e reverteu o
quadro de ser um evento apenas para estudantes
de graduação. Foram 2094 participantes. A somatória de profissionais e pós-graduandos (pela
primeira vez contabilizados como categoria à parte) alcançou um índice de 42% do total das participações, o que é muito alto para os eventos
anteriores. Pela primeira vez, a quantidade de
congressistas internacionais passou a figurar
com alguma expressividade nas estatísticas do evento (2% das participações totais) e foram observadas participações de sete países distintos além
do Brasil.
O CRMV-MG por meio do seu Projeto de Educação Continuada foi um dos parceiros do
ZOOTEC 2009.

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.

Comunicação

MAPA regulamenta uso de tanques comunitários de refrigeração.
Instrução Normativa nº 22/2009 do MAPA foi
publicada no Diário Oficial da União, no dia
08/07/09, com as normas técnicas para a utilização de tanques comunitários visando à conservação da qualidade do leite cru. As regras
atendem a uma demanda do setor, em complemento à IN 51/2002. Dentre as novas regras está a instalação do tanque comunitário

em local adequado, provido de paredes, cobertura, pavimentação, iluminação, ventilação e condições de acesso apropriadas. São
exigidos também ponto de água corrente de
boa qualidade e local para higienização das
mãos, latões e demais utensílios. É classificado como tanque comunitário o tanque de refrigeração de leite utilizado de forma coletiva

e exclusiva pelos produtores, com as características de desempenho e eficiência de acordo
com regulamento técnico específico.

MALA DIRETA
POSTAL
7380945806/2006-DR/MG

CRMV-MG

Expediente
TESOUREIRO
Antônio Arantes Pereira
CRMV-MG Nº 1373
FOTOS
Arquivo CRMV-MG e banco de imagens
REDAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO
E DESIGN GRÁFICO
Gíria Design e Comunicação
(31) 3222.1829
contato@giria.com.br

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Ana Carolina Bernardes - MG 13913 JP
TIRAGEM
11.500 exemplares

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS (CRMV-MG)
Sede: Rua Platina, 189 - Prado
Belo Horizonte - MG - CEP: 30.410-430
PABX: (31) 3311.4100
E-mail: crmvmg@crmvmg.org.br

IMPRESSO EM
PAPEL RECICLADO

PRESIDENTE
Nivaldo da Silva
CRMV-MG Nº 0747
VICE-PRESIDENTE
Fernando Cruz Laender
CRMV-MG Nº 0150
SECRETÁRIA-GERAL
Liana Lara Lima
CRMV-MG Nº 3487

4

CRMV-MG COM VOCÊ

