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Palavra do Presidente

Caros colegas médicos veterinários 

e zootecnistas de Minas Gerais.

No mês de julho, época de recesso escolar, muitos

colegas aproveitam para tirar

merecidas férias. Mesmo du-

rante este período a diretoria

do CRMV-MG continua seu

trabalho, sempre na busca de

solução para os inúmeros

“problemas” e “situações” que

afligem nossas categorias pro-

fissionais.  Assim, assinamos

importante convênio com a

Associação Brasileira de Cri-

adores do Cavalo Mangalar-

ga Marchador (ABCCMM)

para a participação do CR-

MV-MG nas exposições na-

cionais realizadas em Minas

Gerais, como a 29ª exposição

do Cavalo Mangalarga Mar-

chador, em Belo Horizonte, no parque de expo-

sições da Gameleira. Este convênio que possibilita

ações entre o CRMV-MG e a ABCCMM, na defesa

da saúde animal, estabelece, ainda, uma maior fis-

calização do exercício profissional durante a reali-

zação das exposições nacionais, buscando priorizar

a prática ética da profissão.  

Preocupados com as diferentes situações adminis-

trativas que afligem as gestões dos conselhos re-

gionais, tivemos a oportuni-

dade de participar de reuni-

ões com diretores, assessores

jurídicos, técnicos e adminis-

tradores dos CRMV´s de San-

ta Catarina, Paraná, Rio Gran-

de do Sul, Rio de Janeiro, Dis-

trito Federal e Ceará. Na oca-

sião, o CRMV-MG, represen-

tado pelo seu presidente e as-

sessores, pôde apresentar e

discutir questões relacionadas

às clínicas veterinárias e aos

estabelecimentos de banho e

tosa, assim como a responsa-

bilidade técnica em diversas

áreas de atuação profissional,

entre outros temas comuns aos

diferentes conselhos. Para completar, este conselho

regional fiscalizou e participou de vários outros

eventos e reuniões em diversas regiões de nosso es-

tado,  mostrando-se presente na defesa e valoriza-

ção de nossas profissões.

Em julho também se comemora uma data especial,

os 150 anos do Ministério da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento (MAPA). Aos colegas que traba-

lham no MAPA os nossos cumprimentos pela data

e a certeza que o trabalho que realizam engrandece

o nosso país e tem o reconhecimento de toda a so-

ciedade brasileira.

Atenciosamente,

Prof. Nivaldo da Silva

CRMV-MG nº 0747

Presidente
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Acontece

CFMV terá participação nas reuniões do Conselho Nacional de Controle
de Experimentação Animal
O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CF-

MV) poderá participar das reuniões realizadas

pelo Conselho Nacional de Controle de Experi-

mentação Animal (Concea). O pedido formu-

lado pelo CFMV foi acatado, na última reunião,

pelos membros do Conselho em conformidade

com o artigo 26 do Decreto nº 6.899, de 15 de

julho de 2009.

Inicialmente, a participação do CFMV será como

ouvinte. Para ter direito a voto, o CFMV depen-

derá de uma mudança na legislação que criou o

Conselho. A representação será feita pelo Médico

Veterinário, Alberto Neves Costa que também é

Presidente da Comissão de Ética, Bioética e Bem-

Estar Animal do CFMV. 

Órgão integrante do Ministério da Ciência e Tec-

nologia (MCT), o Concea é instância colegiada

multidisciplinar. Dentre as suas competências

destacam-se a formulação de normas relativas à

utilização humanitária de animais para ensino e

pesquisa científica e procedimentos para insta-

lação e funcionamento de centros de criação e

experimentação animal. O Consea é responsável

também pelo credenciamento das instituições

que desenvolvem atividades nesta área, além de

administrar o cadastro de protocolos aplicáveis

aos procedimentos de ensino e projetos de pes-

quisa científica no País.

A próxima reunião ordinária dos membros do

órgão está marcada para os dias 25 e 26 de agosto

na Fundação Municipal de Ensino de Bragança

Paulista (FESB), no município de Águas de Lin-

dóia, SP. Para este ano, estão previstas, ainda, ou-

tras três reuniões.

Histórico para o tema – Preocupado com o uso

de animais para fins científicos, o CFMV insti-

tuiu a Resolução no. 879, de 15 de fevereiro de

2008, que dispõe sobre o uso de animais no en-

sino e na pesquisa e regulamenta as Comissões

de Ética no Uso de Animais (CEUAs) no âmbito

da Medicina Veterinária e da Zootecnia. As CEUAs

são órgãos de assessoria institucional autônomas,

colegiadas, multidisciplinares e deliberativas do

ponto de vista ético em questões relativas ao uso

de animais no ensino e na experimentação. Toda

a instituição de ensino ou pesquisa deve criar e

manter uma comissão de ética interna para tratar

o tema. As comissões são registradas no CFMV

e coordenadas pelo CEBEA. 

Fonte: Assessoria de Comunicação CFMV

“(...) este conselho 
regional fiscalizou e par-
ticipou de vários outros
eventos e reuniões em 

diversas regiões de nosso
estado, mostrando-se
presente na defesa e 
valorização de nossas

profissões.”



Prezados senhores médicos veterinários,

Convocamos V.Sas para participarem de um trei-

namento ministrado por médicos veterinários do

IMA e do SEDESA/DT/MG, objetivando recicla-

gem e atualização de procedimentos envolvendo a

emissão de GTA para equídeos. O treinamento terá

oito horas de duração e ocorrerá no auditório do

IMA localizado dentro do Parque de Exposições

Bolívar de Andrade (Gameleira), situado à Avenida

Amazonas, nº 6020, em Belo Horizonte. O curso

será oferecido em três datas à escolha do partici-

pante. O curso será oferecido em três datas à es-

colha do participante. As datas serão 20, 21 e 22 de

setembro. O treinamento será de 8:30 à 12 horas e

13 às 17 horas.

O médico veterinário habilitado deverá já entrar

em contato com os números disponibilizados abai-

xo e informar a data escolhida para sua partici-

pação no curso para que possamos organizar o

material por turma com antecedência. Telefones:

(31) 3235-3420, 3235-3443 e 3235-3419.

Informamos que os médicos veterinários habilita-

dos que não comparecerem ao treinamento, acatan-

do a convocação, terão a habilitação cancelada pelo

IMA.

Acontece
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Quem Faz

Juliana Gonçalves Quinino ingressou no CR-
MV-MG na virada do milênio. Na época da a-
bertura da delegacia de Teófilo Otoni, traba-
lhava na Sociedade Regional de Medicina Vete-
rinária do Mucuri (SRMVM). O presidente da
SRMVM a indicou para o cargo de secretária re-
gional e a partir daí passou um tempo pres-
tando serviço para ambas as instituições. 
No entanto, na sociedade, seu trabalho era vo-
luntário. A boa vontade foi retribuída com u-
ma homenagem, no ano de 2004, durante um
encontro de médicos veterinários do Vale do
Mucuri, Jequitinhonha e Rio Doce. Uma placa
foi entregue à dedicada funcionária. 
O ano de 2006 foi o da grande mudança. Deci-
dida a ir para a capital, Juliana pediu transfe-
rência e foi aceita. Encontrou a nova sede e uma
gama de desafios. “Não conhecia nada. Tudo era
muito maior, o sistema mais complexo... con-
fesso que fiquei assustada”, conta. A partir daí,
recomeçou, como ela mesma enfatizou, do ze-
ro. Hoje, ocupa o cargo de escriturária II.  “Eu
creio que aprendi, mas ainda tem mais para
aprender”, enfatiza. Nos quatro anos em Belo
Horizonte, afirma que o balanço é positivo: “eu
tive crescimento profissional e pessoal’, come-
mora. Junto com o aprendizado, vieram as ami-
zades. “Eu considero meus colegas uma família
especialmente porque não tenho parentes em
Belo Horizonte”, comenta. E completa: “todos
tiveram muita compreensão comigo, além do
apoio”. 
Juliana, contudo, providenciou o parente por
aqui. O nome da recém chegada à família é
Marina, menina que tem tomado o tempo e o
coração dela. “Ultimamente o que eu mais gos-
to de fazer é cuidar da minha filha”, confessa.
Antes da chegada da pequena, contudo, os pro-

gramas prediletos e-
ram um cineminha,
sair com os amigos
e viajar. O último
ainda continua em
pauta: “nem que se-
ja viajar para a casa
de minha mãe!”

O governo de São Paulo vetou um projeto de lei,

aprovado pela Assembléia Legislativa, que indicava

a possibilidade de realização de exame de con-

traprova, bancado pelo governo, em cães diagnos-

ticados com leishmaniose. Este exame seria feito a

fim de confirmar a presença da doença antes de

encaminhar o animal para eutanásia. 

O veto foi baseado no fato, de acordo com a Advo-

cacia Geral da União (AGU), de regras para euta-

násia de cães com leishmaniose visceral não pode-

rem ser elaboradas por leis estaduais. Frente à re-

comendações do Ministério da Saúde (nesse caso

sacrificar animais contaminados), os estados têm

o poder de complementá-las.  No entanto, não de-

vem contrariá-las. 

Governo de São Paulo veta lei aprovada 
na Assembléia Legislativa 

No dia 16 de julho, no Auditório da Superinten-

dência Federal de Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento de Minas Gerais (MAPA), reuniram-se, a fim

de discutir a Portaria Nº 297, os membros do Co-

mitê Estadual de Sanidade Avícola de Minas Gerais

(COESA/MG) Alex Mitchell Aguiar, Carla Porto

Coelho, Carlos Henrique Carneiro Santos, Denise

de Magalhães Viégas, Helen Bernadete Coelho Fer-

reira, Helen Cláudia Ferreira, Marília Martha Fer-

reira, Moisés Cataldo Santiago, Nelson Carneiro

Baião e Josiane Tavares de Abreu, além dos repre-

sentantes da indústria avícola Alberto Henrique

Rocha Filho, Márcio Botrel, Rodrigo Otávio Car-

valho Diniz e Ricardo Pereira Roberti. O CRMV-

MG foi representado por Moisés Cataldo Santiago. 

A portaria em questão, que aprova a norma técnica

para certificação sanitária dos estabelecimentos

avícolas comerciais para salmoneloses e micoplas-

moses aviárias, está aberta para consulta pública

pelo prazo de 60 dias a partir de sua publicação

(18/06/2010). Durante a reunião do COESA/MG

foram elaboradas sugestões a serem enviadas dire-

tamente ao MAPA, no formato de carta. 

Comitê Estadual de Sanidade Avícola de Minas
Gerais discute portaria 297

Entre 12 e 15 de julho, em Florianópolis, foi reali-

zado o Encontro Administrativo dos CRMV´s. Fo-

ram convidados presidentes, procuradores jurídi-

cos, fiscais, membros do setor administrativo, re-

cursos humanos, financeiro e cobrança de cada um

dos estados da confederação. Participaram, além

do CRMV-MG, os conselhos do Rio Grande do Sul,

Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal, Rio de

Janeiro e Ceará. 

Os presidentes dos conselhos de Santa Catarina,

Paraná e Rio Grande do Sul abriram o evento e en-

fatizaram a importância de encontros desse tipo,

uma vez que os participantes podem trocar experi-

ências. A partir daí, grupos divididos por setor de

atuação puderam discutir e apresentar sugestões e

as apresentaram ao final do evento. 

Encontro Administrativo dos CRMV´s é realizado 
em Florianópolis

Reunião administrativa dos presidentes de CRMVs. Presidentes dos CRMVs de MG, SC, RS, DF, PR, RJ e CE.

Convocação IMA
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Unimed

Novos planos de saúde para inscritos no CRMV-MG
Os profissionais inscritos no Conselho Regional
de Medicina Veterinária de Minas Gerais (CRMV-
MG) podem agora aderir a novos planos de saú-
de coletivos da Unimed-BH, oferecidos em par-
ceria com a Aliança Administradora de Benefícios
de Saúde. Os planos disponíveis são regulamen-
tados pela Lei 9656/98, ou seja, com muito mais
procedimentos cobertos e sem limites de utiliza-
ção. 
Além de preços mais baixos dos que os indivi-
duais, os planos da Unimed-BH têm ampla rede
credenciada em todo o Estado de Minas Gerais e
cobertura em qualquer lugar do Brasil, para aten-
dimentos de urgência e emergência. Outra van-
tagem é que os médicos veterinários e zootecnis-
tas inscritos no CRMV-MG que fizerem sua ade-
são até 20 de setembro de 2010 terão isenção de
carências, exceto partos a termo e doenças pre-
existentes. 

E para dar mais opções, os planos podem ser con-
tratados com ou sem coparticipação. Nos planos
com coparticipação o beneficiário se torna res-
ponsável por um percentual do valor das consul-
tas e exames laboratoriais, que será cobrado jun-
tamente à mensalidade. Elon Gomes de Almeida,
presidente da Aliança Administradora, lembra a
importância de escolher um bom plano de saú-
de: “para o beneficiário ter uma plano de saúde
mais adequado às suas necessidades e de toda a
família, ele deve avaliar os valores e principal-
mente a lista de rede credenciada e procedimen-
tos cobertos pelo plano”.
A Unimed-BH oferece os planos Unimax Esta-
dual e Unipart Flex Estadual. Os dois dispõem da
opção de acomodação em enfermaria ou aparta-
mento. Nos planos que oferecem acomodação
em quarto individual, o beneficiário tem direito
a banheiro privativo e com cobertura de acompa-

nhante quando o paciente for menor de 18 anos.
Serviços opcionais ficarão disponíveis para os
beneficiários que contratarem um dos planos da
Unimed-BH. Eles poderão aderir a planos odon-
tológicos da Rede Dental ou da Odontoprev, com
Rol Estendido, por R$ 14,64. Além disso, outro
opcional é o Transporte Aeromédico, que ser co-
brado R$ 3,54 a mais no valor da mensalidade do
plano escolhido. Os custos dos serviços opcionais
contratados serão cobrados por pessoa.
A adesão aos planos pode ser feita via internet
(www.aliancaadm.com.br/crmvmg), via central
de vendas por telefone (4062-5693 para regiões
metropolitanas e 0800 603 7007 para demais lo-
calidades) ou pessoalmente, na Aliança Adminis-
tradora, no endereço: Av. Afonso Pena 981, 11º
andar Centro, Belo Horizonte (31) 3785 2158 ou
(31) 3785 2159.

Mensagem aos clínicos

Em caso de morte de eqüinos com suspeita de

doença neurológica, enviem material encefálico

ao Laboratório de Saúde Animal (LSA) do Insti-

tuto Mineiro de Agropecuária (IMA). O LSA está

disponibilizando, gratuitamente, os diagnósticos

de RAIVA, HISTOPATOLOGIA e PCR para her-

pesvírus, encefalites equinas e outros. Aproveite

a oportunidade de obter um diagnóstico mais com-

pleto. Estes exames não têm custo e fazem parte

de uma parceria entre IMA/ EV-UFMG/ LANA-

GRO-MG. Em casos de morte de herbívoros com

suspeita de doença neurológica enviem, além do

material encefálico, material para exame toxico-

lógico (rim e fígado refrigerados) ao LSA do IMA.

Este exame também é gratuito. 

Mais informações: (31) 32138209 ou 32121953, 

e-mail: lsa@ima.mg. gov.br

site: www.ima.mg.gov.br.

Conselho Ativo

CRMV-MG e a ABCCMM firmam convênio
No dia 30 de junho foi firmado um convênio en-
tre o CRMV-MG e a Associação Brasileira dos
Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador
(ABCCMM) com o objetivo de cooperação téc-
nica na promoção da saúde animal e no constan-
te aprimoramento do cavalo Mangalarga Mar-
chador. O documento celebra ainda, dentre ou-
tros pontos, a promoção do intercâmbio de infor-
mações técnicas, com especial enfoque para a de-
fesa sanitária animal, aperfeiçoamento zootéc-
nico, divulgação e desenvolvimento da raça, defe-
sa do consumidor e ética profissional. É necessá-
rio ainda ressaltar que foi decidido que cabe ao
CRMV-MG a fiscalização no campo da ética em

relação aos profissionais envolvidos na exposição
nacional provida pela ABCCMM. 
A 29ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga
Marchador, maior evento de equinos da América

Latina de uma mesma raça, foi realizada entre 14
e 24 de julho e contou, conforme prevê o recente
convênio, com presença da fiscal veterinária Fer-
nanda Ciolfi do CRMV-MG. 

Edgar Neto, Fernanda Ciolfi e Cid Meirelles. Equipe da Comissão de Inspeção da ABCCMM.

Cleyton Eustáquio Braga, Fernanda Ciolfi e estagiários. Participação do CRMV-MG. Placa convênio.
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Zootecnia

Entre os dias 24 e 26 de maio, na sede da Univer-

sidade Federal do Tocantins (UFT), reuniram-se

vários coordenadores de cursos de Zootecnia de

diversos estados brasileiros e representantes de co-

missões de zootecnia do sistema CFMV/CRMV. O

encontro fez parte do XX Congresso Brasileiro de

Zootecnia (Zootec 2010), sob a coordenação do

Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV)

e Comissão Nacional de Zootecnia (CNEZ).

Os membros da CNEZ informaram que os traba-

lhos de acompanhamento do ensino brasileiro de

Zootecnia estão em andamento e logo devem ser

iniciadas as visitas às diversas escolas.

Durante o congresso, Prof. Ronaldo Lopes Olivei-

ra, da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e

membro da CENZ, falou sobre bioética no ensino

de Zootecnia. Prof. Walter Motta Ferreira, da Uni-

versidade Federal de Minas Gerais (UFMG), dis-

cursou sobre conteúdos programáticos emergentes

para o ensino de Zootecnia, além de debater sobre

ambiência e bem-estar animal, certificação de sis-

temas de produção, biotecnologia e nutrigenômi-

ca, e também promoção à saúde humana, ambien-

tal e social.

Prof. Celso da Costa Carrer, da Faculdade de Zoo-

tecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade

de São (FZEA-USP), discutiu o desenvolvimento

de habilidades e competência em inovação tecno-

lógica e patentes em Zootecnia. Prof. Ivan Borges

proferiu a palestra “PET: Bases para Elaboração de

Propostas Competitivas em Zootecnia” enquanto

prof.ª Antônia Sherlânea Chaves Véras, da Univer-

sidade Federal de Pernambuco (UFP), abordou a

importância da iniciação científica na formação do

zootecnista. 

Por fim foi realizada a “Reunião Nacional de Co-

ordenadores de Curso de Zootecnia”, na qual foi

discutido o ensino brasileiro de Zootecnia como

um todo. O encontro mostrou que o fortalecimen-

to da área passa pela melhoria na formação do alu-

no, pois assim disponibiliza um profissional alta-

mente competitivo para atender as exigências do

mercado.

XX Congresso Brasileiro de Zootecnia

Acontece

Entre 8 e 10  de setembro, em Belo Horizonte, será re-

alizado o Seminário Nacional sobre Brucelose e Tuber-

culose Animal. O CRMV-MG, por meio do Programa

de Educação Continuada, apoia este evento.

Veja a programação completa no site do CRMV-MG

www.crmvmg.org.br

Seminário Nacional sobre
Brucelose e Tuberculose
Animal será realizado em
Belo Horizonte

Acontece

No dia 28 de julho o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA) completou 150
anos. A data foi comemorada em solenidades ofi-
ciais em todas as 27 capitais brasileiras e, em Bra-
sília, recebeu homenagens do presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva e do ministro Wagner Rossi.
O desenvolvimento do setor começou a ganhar
contornos expressivos dentro do governo em
1860. O ministro Wagner Rossi lembra que a con-
juntura política, econômica e social daquela épo-
ca configurava uma séria crise, cujo desdobra-
mento impôs a necessidade de incentivar e ra-
cionalizar a agricultura brasileira. Por isso, o go-
verno imperial tomou medidas, como a criação
dos institutos imperiais de pesquisa agrícola e es-
tatística e do ministério, inicialmente denomi-
nado Secretaria de Estado dos Negócios da Agri-
cultura, Comércio e Obras Públicas. O Decreto
1067 foi assinado pelo Imperador Dom Pedro II,
em 28 de julho.
Herói da Guerra do Paraguai, Joaquim José Iná-
cio de Barros, o visconde de Inhaúma, foi o pri-
meiro titular da Agricultura. Em 1909, o Decreto
7.501 recriou a pasta da Agricultura, incorpo-
rando as atividades da indústria e do comércio,
com a designação de Ministério da Agricultura,
Indústria e Comércio. Com a revolução de 1930,
o órgão passou a compor a estrutura governamen-
tal da República, com alteração do nome para
Ministério da Agricultura.
A partir dos anos 90, o órgão foi rebatizado. Em
1992, passou a se chamar Ministério da Agricul-
tura, Abastecimento e Reforma Agrária (Mara).
Quatro anos depois, foi chamado Ministério da
Agricultura e do Abastecimento (MAA). Final-
mente, em 2001, o órgão ganhou a denominação
atual: Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa).

Fonte: Portal do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Ministério da 
Agricultura faz
história em 150 anos


