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Palavra do Presidente
foram impressos e enviados pelo Banco do Brasil,
Caros colegas médicos veterinários
conforme contrato firmado entre a instituição e
e zootecnistas de Minas Gerais,
Desde que assumimos a missão de exercer a pre- o CRMV-MG. Pensamos nos colegas lá dos mais
sidência do CRMV-MG temos buscado honrar a remotos rincões destas Minas Gerais que ficaram
confiança depositada por todos os colegas que sem saber como quitar seus compromissos com
o Conselho. Ninguém podeacreditaram em nossas proria ficar prejudicado por upostas de trabalho. E temos
Temos nos empenhado
ma falha do Banco do Brasil,
nos empenhado bastante, com
atitudes e posturas corretas bastante, com atitudes e pos- que nos causou tamanho desem relação às nossas profis- turas corretas em relação às conforto e aborrecimento.
Recorremos ao CFMV para
sões. O sistema CFMV/CRMVs é presidencialista e co- nossas profissões. O sistema postergar o pagamento da
mo tal recaem sobre o presi- CFMV/CRMVs é presidencia- anuidade de forma que os veterinários e zootecnistas de
dente todas as responsabilidades administrativas, finan- lista e como tal recaem sobre Minas Gerais não ficassem
ceiras e jurídicas do conse- o presidente todas as respon- prejudicados.
Tomamos todas as medidas
lho, conforme estabelece a
sabilidades administrativas, possíveis. A correspondênlegislação vigente. Portanto,
cia com as devidas explicaresponsabilidade não se difinanceiras e jurídicas do
ções foi colocada no correio
vide. Assim, assumimos as
conselho, conforme estaapós a autorização do CFMV,
nossas, tomando as decisões
e o Banco do Brasil assumiu
que, nos momentos cruci- belece a legislação vigente
que houve falha. Enviamos
ais, julgamos serem as mais
corretas para o exercício do cargo, e que posteri- e-mails para os colegas cadastrados. Antes, poormente são avaliadas pelo plenário do CRMV- rém, colocamos no site do CRMV-MG uma nota
MG, formado por colegas conselheiros do maior explicativa, dizendo que estávamos buscando a
solução e que todos poderiam ficar despreocuvalor.
Assim foi no episódio dos carnês de pagamento pados.
da anuidade de pessoas físicas de 2010, que não Aos colegas que procuraram o CRMV-MG para

“

quitar antecipadamente a anuidade, mesmo não
tendo recebido os carnês, nossos cumprimentos
e sinceros agradecimentos.
Pedimos desculpas pelos transtornos causados e,
mesmo não tendo culpa pelo ocorrido, assumimos nossas responsabilidades.
Atenciosamente
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente

”

Acontece

Empossado o novo presidente da Emater-MG

CRMV-MG COM VOCÊ

responderei com dedicação. Convoco a todos
para que juntos possamos dar condução às realizações da Emater-MG”, disse Bandeira no discurso de posse, relembrando o período em que
ocupou a liderança da casa, entre março de 2001
a dezembro de 2002.
Sobre os planos à frente da empresa, o novo presidente afirmou que dará “sequência ao projeto
atual do Governador Aécio Neves para a Ater (Assistência Técnica e Extensão Rural)”. A respeito dos
avanços da extensão rural mineira nos últimos
anos, lembrou que a empresa se modernizou graças aos investimentos do Governo mineiro no setor. “O doutor Aécio fez um trabalho magnífico,
reconhecendo a importância da Emater-MG,
prestigiando a sua diretoria, trabalho, a com-

petência dos técnicos, competência essa que é reconhecida no Brasil inteiro”, ressaltou. O
CRMV-MG cumprimenta o dr. José Silva pela
gestão realizada.
Crédito: Alexandre Souza

O professor Antônio Lima Bandeira é o novo
presidente da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG). O doutor em Economia Rural, ex reitor
Universidade Federal de Viçosa e também ex secretário adjunto de estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa), entre
outros importantes cargos ocupados, foi empossado no dia cinco de fevereiro, no auditório da
sede da empresa, em Belo Horizonte. Participaram o secretário da Seapa, Gilman Viana Rodrigues, o ex-presidente José Silva e profissionais
da casa, além de representantes de municípios e
instituições parceiras.
“Estou alegre e satisfeito em voltar a essa casa,
onde estive por 21 meses. Sei dos desafios e a eles

Posse do novo presidente da Emater-MG
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CRMV-MG debate leishmaniose na mídia mineira

RT em banho e tosa: obrigação ou necessidade?

O CRMV-MG, durante o mês de janeiro, se posicionou, em nome dos médicos veterinários de
Minas Gerias, em relação aos dados sobre o crescimento, em Minas Gerais, do número de casos
de leishmaniose. Como parte das ações em prol
da maior valorização do profissional na sociedade, o presidente do Conselho, prof. Nivaldo da
Silva, publicou artigos nos jornais “Hoje em Dia” e
“O Tempo” (ambos no dia 21 de janeiro) que discorriam sobre o tema e a importância dos médicos veterinários não somente nas discussões, mas
também nas ações que dizem respeito aos animais e à saúde pública. Outra importante reiteração desse posicionamento foi feita durante a participação do presidente, no dia 20 de janeiro, no

programa de debate “Brasil das Gerais”, exibido
pela Rede Minas.

Presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo, na Rede Minas

Bayer fecha fábrica de vacina contra aftosa
De acordo com matéria publicada no jornal Valor Econômico, no dia três de fevereiro de 2010,
a Bayer parou de produzir vacinas contra febre
aftosa no Brasil, apesar de ainda pretender comercializar o produto. O motivo é o aumento do custo de fabricação na unidade de Porto Alegre. O jornal afirma que, apesar de agora serem somente
quatro os produtores autorizados pelo Ministério da Agricultura (Merial, Pfizer , Vallée e Intervet/Schering- Plough), eles ainda serão capazes
de suprir as necessidades – em queda – do mercado brasileiro. A publicação informa que para
2010 há previsão de diminuição de 5% no uso da
vacina, em relação ao ano passado, uma vez que
os estados do Paraná, São Paulo e Tocantins optaram por cortar uma etapa da vacinação.

A unidade fechada tinha capacidade de produção
de 100 milhões de doses ao ano, o que representa
um quinto da produção nacional. O jornal explica que o poder das outras quatro empresas chega a 400 milhões de doses, número que já supera
a expectativa de demanda esperada pelo governo
(365,3 milhões).
Além disso, o jornal explica que outras empresas,
a despeito da Bayer, ainda acreditam no segmento: Biovet, Ouro Fino e Inova Biotecnologia Saúde Animal. Estas três novas unidades elevam a
capacidade da indústria nacional para 600 milhões de doses. Conta-se ainda com a argentina
Biogénesis-Bagó, já que a empresa conseguiu autorização do Ministério da Agricultura para vender vacina contra aftosa no mercado brasileiro.

Belo Horizonte sediará o 11º Congresso
Pan-Americano do Leite
Nos dias 22 a 25 de março será realizado, em Belo
Horizonte, o Congresso Pan-americano do Leite.
Promovido pela Federação Pan-Americana do
Leite (FEPALE), o evento é bienal, itinerante e
tem como propósito, de acordo com o Comitê
Organizador, “criar um espaço para reflexão, discussão e intercâmbio de conhecimentos e experiências pan-americanas e mundiais relacionadas

com o setor leiteiro”. Para tal, reúne especialistas
que apresentarão trabalhos técnicos-científicos,
assim como promove atividades simultâneas, como a Exposição Industrial e Comercial, onde as
novidades do setor poderão ser apreciadas. Para
conhecer a programação completa e realizar inscrição, acesse www.congressofepale.com/home

Nota de esclarecimento
O CRMV-MG, em virtude de inúmeros questionamentos dos médicos veterinários à comunicação contida na guia de recolhimento do Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado de
Minas Gerais (SINDVET-MG), onde é informado
que “o não recolhimento da Contribuição Sindical
sujeita o profissional à penalidade de suspensão
do exercício profissional nos termos do art.559 da
CLT”, esclarece que esta penalidade não pode ser
aplicada.
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Devido a constantes denúncias, junto ao CRMVMG, de queimaduras, mutilações, intoxicações,
fuga de animais, gestação indesejada e óbito, entre
outros, ocorridos com animais de companhia, cabe levantar e esclarecer a questão: RT em “banho
e tosa” é obrigação ou necessidade?
Todo estabelecimento prestador de serviço de higiene e embelezamento de animais, de acordo com
a Resolução nº 878/08 do CFMV, deve ter, obrigatoriamente, um médico veterinário para cumprir a função de Responsável Técnico – RT. Este
profissional responde, juntamente com o proprietário da empresa em questão, pelos serviços oferecidos à sociedade.
Rotineiramente, o conselho recebe questionamentos, levantados por profissionais e empresários,
quanto à função do RT no “banho e tosa”. É trabalho do médico veterinário, neste caso, aplicar
seus conhecimentos no sentido de assegurar que
o serviço seja prestado em condições adequadas,
preservando a saúde, a integridade e o bem-estar
animal.
Os critérios para admissão dos animais também
são definidos pelo RT, buscando-se assim evitar a
transmissão de doenças infecciosas e parasitas.
Nesse aspecto, é de suma importância a exigência
de carteira de vacinação, devidamente atualizada,
assinada e carimbada por um médico veterinário.
A contenção física deve ser orientada e assistida pelo RT, assim como o uso de sedativos, estritamente recomendado e administrado por ele.
Cumpre ainda ao cargo a mitigação dos fatores de
estresse, tais como barulho, umidade, alta temperatura, convívio forçado com outros animais e
manipulação por pessoas estranhas, por meio das
seguintes medidas:
• Organização do atendimento e fixação de horários de acordo com a complexidade do trabalho,
do temperamento do animal e da espécie;
• Minimização do tempo de permanência;
• Estudo da disposição das mesas, evitando o contato entre animais;
• Acompanhamento da limpeza, desinfecção e monitoramento da umidade e da temperatura do ambiente;
• Garantia de barreira de segurança para evitar
fugas.
Em caso de dúvidas, o profissional deve entrar em
contato com a Assessoria Técnica do CRMV-MG,
por e-mail (crmvmg@crmvmg.org.br) ou telefone (31)3311-4100.

O Conselho entende que o procedimento legal
para a cobrança de qualquer tributo se faz por
intermédio de Ação de Execução Fiscal no Poder
Judiciário, de acordo com lei nº 6830/80. O CRMV-MG explica ainda que qualquer penalidade
que porventura venha a aplicar aos seus inscritos obedece o devido processo legal, assegurada a
ampla defesa e o contraditório, de acordo com a
lei nº 5517/68 e a Constituição Federal. Qualquer
dúvida, acesse o site www.crmvmg.org.br
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Comunicado

Quem Faz

Alterações no pagamento da anuidade de 2010
O CRMV-MG comunica, mais uma vez, que, independentemente de sua vontade, ocorreu um atraso por parte do Banco do Brasil, instituição responsável pela emissão e remessa dos boletos bancários
de pessoas físicas, na confecção e envio dos mesmos
relativos à anuidade de 2010.
Por este motivo e devidamente autorizado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), o
CRMV-MG alterou a data de vencimento da anuidade de pessoas físicas. O pagamento em parcela
única pode ser efetuado, com desconto, até o dia
26 de fevereiro e sem desconto até 31 de março. Para aqueles que preferirem o parcelamento, ele poderá ser feito em três vezes, nos dias 26 de fevereiro,
15 e 31 de março.
Solicitamos ao Banco do Brasil a emissão de novos
carnês com as respectivas modificações nos dias de
cobrança, de forma que todos possam usufruir do
desconto concedido para o pagamento antecipado.

De qualquer forma, o conselho disponibiliza, em
seu website (www.crmvmg.org.br), uma seção na
qual cada e todo profissional pode ter acesso, entre
outras funcionalidades, ao seu boleto de pagamento de anuidade. Os que preferirem esta opção
e ainda não tiverem senha cadastrada, basta ligar
para o CRMV-MG (31 3311-4100) e liberá-la imediatamente.
Pedimos desculpas pelos transtornos causados, ao
mesmo tempo que ratificamos nosso compromisso de oferecer a todos os médicos veterinários e zootecnistas membros do CRMV-MG as mesmas condições de pagamento da anuidade, como ocorre
todos os anos.
Para conhecimento dos colegas, reproduzimos a
carta enviada pelo Banco do Brasil ao CRMV-MG,
na qual o gerente Marcos Meira Pompeu assume a
responsabilidade, em nome da empresa, por não
ter enviado os boletos na data prevista.

Há quase duas décadas, Rodrigo Martins Soares começou a trabalhar no CRMV-MG. Meses
antes de completar 37 anos, o assistente administrativo olha o passado de forma consciente
– pois afirma que “a quantidade de tempo não
me assusta porque sempre gostei de trabalhar
aqui” – e deixa a saudade para aqueles que têm
medo de encarar o futuro. Este, definitivamente, não é o seu caso. Agradecido pelo apoio que
recebeu durante 19 anos, o funcionário que
começou a carreira como office boy é hoje graduado em Geografia e cogita uma atuação paralela como professor da área. Quando perguntado sobre a formação tão diferente da
longa carreira profissional, ele responde, prontamente, que é inegavelmente possível conciliar
gostos e carreiras distintos. E ensina: “a gente
tem que fazer algo que gosta”. Se a sorte contribui e há a possibilidade de conciliar mundos
distintos, ele acredita que o melhor a fazer é
aproveitar. “Eu corri atrás e por meio do meu
trabalho o conselho me valorizou e por isso
valorizei o conselho ainda mais”, explica a via
de mão dupla.
Há dez anos ocupando o mesmo cargo, as funções de Soares são muitas. Vários documentos
passam por sua mesa, assim como pessoas que
precisam de atendimento. Apesar de achar, em
suas palavras, “mais interessante” o registro de
empresas, empenha-se igual e cordialmente em
todas as atividades.
O gosto pelas formações dos solos, além das
características específicas dos diferentes lugares
que visita, impele o hobby que Soares mais gosta: viajar. É só mencionar a possibilidade de
cair na estrada e o sorriso deste funcionário,
antes tímido, fica mais iluminado. A companhia para a praia, montanha ou pescaria é, geralmente, os amigos do trabalho. Amigos, sim,
pois ele faz questão de enfatizar que não tem
colegas no CRMV-MG, mas relações que ultrapassam a formalidade e as conversas descompromissadas. “Convivo há muito tempo com várias pessoas aqui, algumas há mais de 14 anos”,
conta. Não poderia ser diferente.
No entanto, quando não pode ir para longe da
cidade, ele arrisca alguns passos na pista de
dança, nos campos de futebol e nas águas calmas repletas de peixes. Contudo, o atleticano
deixa bem claro que nessas atividades que tanto gosta é apenas amador, especialmente na pescaria. “É mais uma higiene mental”, explica. E
ela é absolutamente necessária para quem se
interessa por tantas coisas ao mesmo tempo,
com tanta intensidade e dedicação.

Vem aí a Expovet!
Fique de olho nesta parceria entre
o CRMV-MG e a Primor eventos.
29, 30 e 31 de maio e primeiro de junho.
CRMV-MG COM VOCÊ
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IMA e CRMV-MG promovem evento sobre rastreabilidade bovina
No dia 22 de março, o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) realizará, em parceria com o CRMV-MG, no auditório da Escola de Veterinária da
UFMG, um encontro para apresentação e discussão da nova Instrução Normativa que será publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) sobre a rastreabilidade bovina.
O evento é aberto a todos os médicos veterinários e
zootecnistas. Os interessados em participar podem
buscar mais informações no site do CRMV-MG
(www.crmvmg.org.br) e no IMA. Vale ressaltar que
o assunto diz respeito à atuação dos profissionais

da área, pois prevê uma abertura no mercado de
trabalho, já que será requerida aos estabelecimentos a contratação de RT´s. No entanto, tornou-se
também imprescindível a realização de seminários
e treinamento, pois a responsabilidade, especialmente dos autônomos, aumentou.
A necessidade de uma rastreabilidade, prevista em
lei, surgiu em 2007, com o embargo, pela União
Européia, da carne bovina proveniente do Brasil.
A partir dela, os criadores de gado foram obrigados a seguir regras impostas pelos países europeus.
No entanto, em 24 de novembro de 2009, foi criada

a lei nº 12.097, que dispõe sobre o conceito e a aplicação de rastreabilidade na cadeia produtiva das
carnes de bovinos e de búfalos. Ela é definida pela
lei como a capacidade de garantir o registro e o acompanhamento das informações referentes às fases que compõem a cadeia produtiva das carnes de
bovinos e de búfalos, permitindo seguir um animal
ou grupo de animais durante todos os estágios da
sua vida, bem como seguir um produto por todas
as fases de produção, transporte, processamento e
distribuição da cadeia produtiva das carnes de bovinos e de búfalos.

Acontece

CRMV-MG participa de formaturas de Medicina Veterinária e Zootecnia
Os alunos da Universidade Federal de Lavras (UFLA), Yasmin Chaulfon Pomárico de Souza e José
Rodolfo Reis de Carvalho, formandos de Medicina
Veterinária e Zootecnia, respectivamente, assim
como Daiany Maria de Assis, da Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) de Conselheiro
Lafaiete, receberam homenagem do CRMV-MG
na data de sua colação de grau.
Conforme resolução nº 118, de 25 de julho de 1986
e subsequentes atualizações – a última de 19 de novembro de 1999, nº 271-A – o conselho concede
esta honraria aos estudantes que finalizam a graduação com classificação de primeiro lugar nos cursos
de Medicina Veterinária e Zootecnia das escolas e
faculdades de Minas Gerais. Ao longo dos anos, dezenas de novos profissionais foram homenageados.
Prof. Nivaldo da Silva, presidente do CRMV-MG,
prestigiou a cerimônia de formatura da UFLA, em
29 de janeiro, assim como a da UNIPAC, em 22 do
mesmo mês, e entregou aos destaques o certificado
e o botom da profissão. O evento realizado em Conselheiro Lafaiete contou ainda com a presença ilustre do deputado federal Bonifácio Andrade.

Yasmin Chaulfon Pomárico de Souza recebe
homenagem do CRMV-MG

Primeira turma de formandos em Medicina
Veterinária da UNIPAC-Lafaiete

Prof Nivaldo, Reitor da UNIPAC - Dep. Federal Bonifácio Andrade - Prof. Raphael Souza (paraninfo da turma)
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