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Palavra do Presidente
teresse corporativo. Várias são as ameaças que
Caros colegas médicos veterinários
pairam sobre o exercício profissional, em difee zootecnistas de Minas Gerais,
2010 é ano de eleições no país. Novos governan- rentes áreas de atuação de nossas profissões, e
tes e legisladores serão escolhidos para decidir os nesses momentos necessitamos contar com apoios parlamentares para a dedestinos da nossa sociedade.
fesa dos interesses das clasOs acordos estão sendo realiVerifica-se, entre os
ses. Não que defendamos a
zados e em breve o quadro
reserva de mercado, pois apolítico estará definido. Neparticipantes da classe
creditamos que a competêncessitamos conhecer melhor
quais as plataformas e proje- política, uma presença muito cia profissional deve prevalecer, entretanto, temos átos dos candidatos para popequena de colegas médicos reas
específicas que vez ou
der escolher aqueles que traveterinários e zootecnistas. outra são questionadas nas
rão mais benefícios a toda a
câmaras legislativas. Assim,
coletividade. Verifica-se, enOutras categorias profissio- estimulamos
e apoiamos os
tre os participantes da classe
política, uma presença mui- nais estão bem representadas, colegas a participarem mais
da vida política deste país,
to pequena de colegas médiprincipalmente nas câmaras principalmente
nestes mocos veterinários e zootecnislegislativas estaduais e no mentos, quando as candidatas. Outras categorias profisturas estão sendo definidas.
sionais estão bem represencongresso nacional.
A todos que nos procuraram
tadas, principalmente nas câe manifestaram suas intenmaras legislativas estaduais
e no congresso nacional. Esta representação dá ções de candidatar-se a cargos públicos, ressaltauma maior força coletiva no momento de de- mos o nosso apoio e abertura de espaços quando
cisões importantes, especialmente aquelas de in- a legislação eleitoral permitir, posto que a maior

“

participação política de nossos colegas trará para
nossas profissões um maior reconhecimento da
sociedade. Devemos incentivar nossos colegas
médicos veterinários e zootecnistas.
Atenciosamente
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente

”

Acontece

Decisão do STJ impede utilização de meios cruéis em sacrifício de animais
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que a eutanásia de animais
nos Centros de Controle de Zoonose (CCZ) não
deve ser feita de modo cruel. O caso envolve diretamente o sacrifício de cães e gatos apreendidos
por agentes públicos para o controle da população de animais de rua. Foi decidido que em situações extremas nas quais o sacrifício é imprescindível para proteger a saúde humana deverão ser

utilizados métodos que amenizem ou inibam o
sofrimento dos animais.
O ministro relator, Humberto Martins, avalia que
a utilização de gás asfixiante pelo CCZ do município é medida de extrema crueldade, o que
implica violação do sistema normativo de proteção dos animais. A opinião do ministro está em
consonância com os preceitos da Organização Mundial de Saúde que, por meio do 8º Informe Técni-

co de 1992, preconiza a educação da comunidade
e o controle de natalidade de cães e gatos e a da
vigilância epidemiológica e da imunização. No
entanto, algumas administrações públicas alegam a falta de recursos para adotar medidas
como vacinação, vermifugação e esterilização de
animais de rua e optam pelo extermínio em câmara de gás.

Nota de Esclarecimento Sobre Decisão Judicial
O Conselho Regional De Medicina Veterinária
Do Estado De Minas Gerais (CRMV-MG), esclarece que
1. Em cumprimento à DECISÃO do MMº. Juiz
Federal da 22ª Vara da Seção Judiciária de Minas
Gerais, proferida nos autos do Processo nº
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2010.38.00.002516-8, foi OBRIGADO a fornecer
ao SINDVET/MG a listagem de todos os médicos veterinários inscritos neste CRMV-MG, sob
pena de pagamento de multa diária e demais consequências legais decorrentes para o seu presidente, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e

oito) horas, contadas a partir do dia três do corrente mês e ano.
2. Por oportuno, o CRMV-MG informa que, observados os preceitos legais, apresentou DEFESA
e aguarda a DECISÃO de Mérito.
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CRMV-MG divulga total de inscritos em concurso público

Dia do zootecnista

O concurso público para preenchimento de vagas e cadastro de reserva promovido pelo CRMV-MG
teve um total de 632 inscritos. O cargo com o maior número de candidatos foi o de médico veterinário.

O dia do zootecnista, 13 de maio, será comemorado pelo CRMV-MG em 14 do mesmo mês.
Nesta data será realizado o II Encontro de Coordenadores e Dirigentes de Cursos de Zootecnia
do Estado de Minas Gerais, organizado pela Comissão Permanente de Zootecnia do CRMV-MG
(CPZ/CRMV-MG), a fim de promover a troca de
experiências entre coordenadores de curso para
que seja otimizada a formação profissional.
No mesmo dia, o conselho homenageia dez zootecnistas mineiros com o prêmio de destaque do
ano na área.

Seminário de rastreabilidade bovina e bubalina
Aqueles que tiveram sua inscrição aprovada receberão um comunicado referente ao local de realização
das provas. No entanto, podem também obter essa informação no endereço virtual www.iadenet.com.br

SOMVEMATA anuncia segunda edição do 100% Leite
A Sociedade Médicos Veterinários da Zona da
Mata (SOMVEMATA) realizará, nos dias oito e
nove de abril, em Volta Grande, a segunda edição
do 100% Leite - Encontro de Produtores de Leite.
A programação do evento dedica o primeiro dia
à discussão de conhecimentos técnicos e por isso
tem como público alvo agrônomos, técnicos agrí-

colas, médicos veterinários e zootecnistas. Já na
segunda data debate-se assuntos de interesse dos
produtores rurais e gerentes de fazenda de leite.
As inscrições devem ser feitas no Volta Grande
Campestre Clube, local de realização do evento.
O endereço é rua Professor Celso Ferreira, sem
número.

Certificado de Registro de Pessoa Jurídica
O Certificado de Registro de Pessoa Jurídica, mais
conhecido como certificado de regularidade, é
concedido a toda pessoa jurídica registrada no
Conselho Regional de Medicina Veterinária. Ele
contém dados de identificação da empresa e do
Responsável Técnico, além de ter caráter permanente, exceto quando há troca do RT ou alteração
de dados da Razão Social. A emissão desse documento está regulamentada pela Resolução nº
680, de 15.11.2000 do CFMV.

A principal função do certificado é tornar pública a regularidade da empresa com suas obrigações legais perante ao CRMV-MG e demonstrar
existência de um Responsável Técnico, com nome explícito e devidamente registrado no conselho de classe. Por esse motivo, quando os fiscais
visitam o estabelecimento verificam, entre outras
coisas, se há registro no CRMV-MG e se o Certificado de Registro de Pessoa Jurídica se encontra
afixado em local visível e de fácil acesso.

Resultado de uma parceria entre o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), o CRMV-MG, o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG), a Escola de Veterinária da
UFMG e a Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado de Minas Gerais (FAEMG), o 1º Seminário de Rastreabilidade Bovina e Bubalina foi
realizado em 22 de março. Com o intuito de discutir a nova regulamentação a ser implantada
no Sistema de Identificação e Certificação de
Bovinos e Bubalinos – SISBOV, o evento foi gratuito para os 350 presentes.
Dr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado
de Minas Gerais abriu a solenidade, seguido
pela palestra intitulada “Portaria nº 459: Novos
procedimentos do Sistema de Identificação e Certificação de Bovinos e Bubalinos”, proferida por
Dr. Márcio Rezende, do MAPA. A segunda ficou a cargo de Dr. Paulo Roberto Mingrone, da
Compex, e teve como tema o SISRAR – Sistema de Rastreabilidade de Rebanhos. Logo depois, Dr. Octávio Rossi de Morais, da Empresa
de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) discorreu sobre as possibilidades do uso
da identificação eletrônica animal. A programação do bem sucedido seminário foi fechada
com a fala de Dr. Ademar da Silva Junior, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), sobre plataforma de gestão agropecuária.

Superagro
Entre os dias 26 de maio e seis de junho será realizada a sexta edição da SUPERAGRO. O local é o
complexo Parque de Exposições da Gameleira/Expominas, em Belo Horizonte. Para representar os
médicos veterinários e os zootecnistas de Minas
Gerais, o CRMV-MG contará com um estande no
local. Visitem!
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Frigoríficos inspecionados pelo IMA poderão vender
seus produtos em outros estados
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) reconhece a equivalência dos serviços de inspeção de produtos de origem animal
do estado de Minas Gerais, executados pela Secretária de Agricultura, por intermédio do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), na área de
inspeção de produtos cárneos e derivados, aos
prestados pelo Sistema de Inspeção Federal (SIF).
Pela portaria nº 100, de 17 de março de 2010, Minas Gerais aderiu ao Sistema Brasileiro de Inspeção (SISB) do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA). Desta maneira,

estabelecimentos inspecionados e certificados pelo IMA poderão comercializar seus produtos em
outros estados da federação, posto que terão a mesma validade que os inspecionados pelo SIF. Em
cerimônia, ocorrida durante a abertura do Iº Seminário de Rastreabilidade Bovina e Bubalina, o
Secretário de Agricultura Pecuária de Abastecimento de Minas Gerais, Dr. Gilman Viana, entregou o certificado de registro aos três primeiros
frigoríficos mineiros participantes do SISB: Frigorífico Delta (Delta), Frigorick (Betim) e Igarafrigo (Igaratinga).

Quem Faz
É quase impossível imaginar um dia tranquilo na
agenda de Joaquim Paranhos Amâncio. A fila que
se forma constantemente na porta da sala na qual
trabalha é prova disso. Aparentemente todos querem e precisam falar com ele e tudo que diz respeito ao CRMV-MG necessita de seu aval. No
entanto, apesar das aparências, o homem que
ocupa o cargo de gerente desde 2002 afirma que
não é bem assim. “Cada setor consegue adotar
seus procedimentos, eles conseguem funcionar
sozinhos”, explica. E complementa esclarecendo
que “a demanda é inerente ao cargo. Você tem
que saber de tudo, já que possui um poder de decisão que funciona logo antes daquele da diretoria. É quase um posto de ‘especialista em generalidades’”. Outra observação pertinente é que
esse posto é passageiro. Joaquim enfatiza que é
sempre bom ter em mente a transitoriedade desse tipo de cargo, pois “o risco de confundir é grande”.
Afirmações como essa representam bem a personalidade do analista financeiro. Há 17 anos no
conselho, ele entrou como fiscal, passou pelo departamento de informática, chegou a analista e
ascendeu à gerência. E o caminho foi traçado com
o mais profundo respeito pela instituição e pelas
oportunidades que ela foi capaz de oferecer. “Eu
sinto muito orgulho de trabalhar no conselho.
Tenho essa gratidão comigo”, afirma. À garra e
gratidão, soma-se a perseverança e uma peculiar
curiosidade, espelhada principalmente em sua
formação. “Sou formado em Economia, tenho
mestrado em Ciência da Computação, especialização em Engenharia de Software e termino a
graduação em Direito nesse ano”, conta. As áreas,
em uma visão mais rasteira, parecem díspares.
No entanto, ele faz questão de ressaltar que todas
se conectam, especialmente porque estão ligadas
a números – uma de suas predileções – e ao pensamento lógico e complementa explanando que
“o direito é matemática, nele é tudo muito certinho”. Dessa forma, todos os conhecimentos ad-
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quiridos contribuem para o exercício profissional. “Sou uma pessoa curiosa por natureza. Não
faço os cursos por obrigação, é por gosto pessoal.
A minha vontade é essa. Mas também é inegável
que necessidades profissionais guiem algumas escolhas”. A escolha pelo Direito, por exemplo, veio
de características pessoais – a facilidade de relacionamento com as pessoas – e também inerentes ao cargo. “Com certeza absoluta o direito administrativo é parte da gestão do órgão”, explica.
Dessa facilidade vêm as melhores experiências no
CRMV-MG. “O contato com os clientes internos
e externos, o relacionamento pessoal e o fato de
encontrar apoio nos funcionários e na diretoria
é uma das maiores vantagens de trabalhar aqui”,
comenta. E completa relembrando que “independente do cargo que ocupei, sempre obtive apoio. Todos os presidentes para os quais trabalhei
sempre me apoiaram muito. Eu nunca me senti
sozinho aqui”.
Tantos compromissos profissionais e dedicação
ao conhecimento não impedem a diversão na vida de Joaquim. Os fins de semana são dedicados
à trilhas, já que adora dirigir, à leitura, seja mais
técnica, para aprendizado, ou romance, para relaxar, e às brincadeiras com a filha. Maria Luisa,
de oito anos, compartilha o gosto pela matemática com pai é definida por ele como “o amor de
minha vida”. É dela a maioria do tempo que sobra de uma rotina tão corrida, mas exatamente
por isso tão interessante.

Expovet abre inscrições
para profissionais da área
de Medicina Veterinária
Estão abertas as inscrições para o credenciamento na Expovet 2010, a maior feira de negócios, serviços e produtos pet e veterinários de
Minas Gerais. Durante o evento os profissionais terão acesso a diversas marcas de vários estados que apresentarão seus lançamentos, além
de poder assistir à diversas palestras e cursos
gratuitos e ainda concorrer a produtos em sorteios diários.
Para cadastrar-se, é necessário visitar o site
www.expovet.com.br. A credencial garante ao visitante acesso aos quatro dias de feira. Quaisquer informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 31.3444-9002 ou pelo email
expovet@expovet.com.br.
O CRMV-MG é parceiro da Expovet.

Belém do Pará irá sediar
o 31º Congresso Nacional
da Anclivepa
Entre os dias 17 e 20 de abril será realizado, em
Belém do Pará, o 31º Congresso Nacional da Anclivepa. A programação do evento conta com inúmeras atividades de caráter científico (mini-cursos, palestras, mesas redondas, simpósios, apresentação de trabalhos científicos), além de showroom de livros, revistas científicas e softwares,
assim como feira de equipamentos e produtos
com tecnologia de última geração e atividades
sociais e de lazer, tais como eventos de confraternização, passeios turísticos e gastronomia.
O CRMV-MG apoia este evento.

CRMV-MG participa
do 11º Congresso
Pan-Americano do Leite
O Congresso Pan-americano do Leite, promovido pela Federação Pan-Americana do Leite
(FEPALE), promoveu sua 11º edição em Belo
Horizonte. Entre os dias 22 e a 25 de março
discutiu-se sobre as peculiaridades locais e globais do setor leiteiro. Prof. Nivaldo da Silva,
presidente do CRMV-MG, participou da abertura do evento.
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Zootecnistas discutem profissão no IX Fórum dos Zootecnistas Representantes
do Sistema CFMV/CRMV's
Nos dias 11 e 12 de março foi realizado o IX Fórum
dos Zootecnistas Representantes do Sistema CFMV/
CRMV's, com a presença de membros de Minas
Gerais, Espírito Santo, Goiás, São Paulo, Rio de
Janeiro, Sergipe, Bahia, Rondônia, Distrito Federal,
Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na ocasião, foi proposta a oficialização e legitimação do
evento como local de discussão dos assuntos relacionados à Zootecnia brasileira. Para tal, foi redigido, assinado e encaminhado um documento ao
presidente do CFMV, Dr. Benedito Fortes Arruda,
para apreciação e providencias. Foram decididas
ainda as datas oficiais de realização – os meses de
março e novembro -, além do caráter itinerante do
encontro.
Os presentes indicaram os seguintes profissionais
para composição de Comissão de Responsabilidade Técnica a ser criada pelo CFMV: Dr. Ricardo
Pereira Ribeiro (CRMV-PR), Dra. Fernanda Marcussi Tussi (CRMV-DF), Dr. Gustavo Borges Vasconcelos (CRMV-GO), Dr. Douglas Oliveira Ramos
(CRMV-RJ), Dr. Armando das Neves de Melo
(CRMV-PB), Dr. Henrique Luiz Tavares CRMVSP, Dr. Rodrigo Medeiros da Silva (CRMV-GO),

Dr. José Mariano de Barros Pimentel (CRMV-SE),
Dra. Isa Porto Meireles (CRMV-BA) e Dr. Omar
Belincanto (CRMV-PR).
O zootecnista e professor Dr. Celso da Costa Carrer, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo e membro
da Comissão Nacional de Ensino de Zootecnia
(CNEZ) do CFMV, proferiu uma palestra na qual
apresentou resultados de levantamentos sobre o
grande mercado de trabalho disponível para o
zootecnista. No entanto, demonstrou preocupação
com a formação dos profissionais, uma vez que não
estão sendo preparados para atender as demandas
e exigências contemporâneas.
Já o professor Dr. Bruno de Souza Mariano, secretário geral do CRMV-GO e presidente da CNEZ,
relatou que a CNEZ está trabalhando na publicação de uma nova sinopse para os cursos de graduação de Zootecnia e que foi organizado um roteiro
de visitas às universidades brasileiras. Ressaltou

ainda que está em andamento a legitimação pelo
CFMV das cores da zootecnia, assim como o tom
da pedra do anel e da faixa, além da redação do juramento que deve ser proferido durante as formaturas, bem como o código de ética da profissão.
Ainda no campo da educação, informou que foi
solicitado a todos os conselhos regionais a criação
de uma comissão de ensino, e que já está marcado
para o dias sete e oito de outubro, em Brasília, o
Primeiro Seminário Nacional das Comissões de
Ensino de Zootecnia. A nova identidade visual da
área também entrou em pauta. Quem quiser conhecê-la basta baixar o novo manual disponível no endereço http://www.abz.org.br
Dr. José Paulo de Oliveira proferiu palestra sobre
a importância da participação do zootecnista no
sistema CFMV/CRMV´s. Ele ressaltou a necessidade de participação ativa, seja nas comissões ou
como conselheiros.

Entre em contato com a Comissão Permanente de Zootecnia do CRMV-MG pelo e-mail cpz@crmvmg.org.br,
para sugerir, reivindicar, enviar notícias ou tratar de qualquer assunto de interesse da Zootecnia.

Comunicado

CRMV-MG cede espaço para eventos
O CRMV-MG, com o intuito de promover a Educação Continuada e apoiar a disseminação de conhecimento, sempre abriu as portas de sua sede
para a realização de encontros, reuniões, seminários e quaisquer outros eventos ligados à Medicina Veterinária e à Zootecnia. Por esse motivo, o
ano de 2010 começou movimentado no auditório
do conselho. Desde janeiro, reuniões técnicas e cur-

sos vêm sendo realizados com grande frequência.
As empresas que utilizaram o espaço, até o mês de
março, foram a Rehagro (do ramo de treinamento,
capacitação e especialização de pessoas no agronegócio), a Associação Médica Homeopática de Minas Gerais (AMHMG), a Associação Nacional dos
Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de Minas Gerais (Anclivepa – MG) e a Primor Eventos,

com uma palestra ligada à programação da Expovet.
As empresas da área interessadas em utilizar o espaço para fins educativos devem entrar em contato
com o CRMV-MG por meio do site: www.crmvmr.
org.br
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