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Palavra do Presidente

Caros colegas médicos veterinários 

e zootecnistas,

Os resultados de todas as eleições mexem com nos-

sas vidas. Eleitos para seus respectivos cargos públi-

cos, homens e mulheres irão falar em nosso nome,

tomar decisões que nos afetarão de uma forma ou

outra. Participar da política torna-se uma necessida-

de, principalmente se fazemos as escolhas erradas,

escolhas estas movidas por emoções partidárias ou

desconhecimento da vida dos candidatos e, pior

que isto, por se sentir descompromissado com seu

próprio voto. Não adianta depois das eleições e,

com o passar do tempo, dizer-se arrependido por

haver votado em determinadas pessoas ou partidos

políticos. Devemos valorizar o nosso voto e acom-

panhar de perto as ações dos eleitos, mesmo que

não tenhamos votado neste ou naquele candidato.

É nosso direito e dever cívico e, principalmente,

nossa obrigação, ficar preocupado com os destinos

de nosso país. Nossos filhos (as), netos (as) e nós

mesmos merecemos um país melhor. Nestas elei-

ções temos vários colegas, já identificados como

médicos veterinários, que disputam cargos para a

Assembléia Legislativa de Minas Gerais, assim co-

mo para a Câmara Federal. Vamos ver se com o nos-

so apoio possamos elegê-los, representantes com-

prometidos com as nossas profissões e dispostos a

defender nossas causas nas duas casas legislativas.

A representação na política é fundamental para

nossas profissões, pois muitos são os projetos de lei

que ora tramitam no Congresso e que podem afe-

tar o nosso futuro profissional e, consequentemen-

te, nossas vidas.

Atenciosamente,

Prof. Nivaldo Silva • CRMV-MG nº 0747

Presidente
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Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs
Nos dias 23 e 24 de agosto foi realizada, em Belo

Horizonte, a Câmara Nacional de Presidentes do

sistema CFMV/CRMVs. O tema de 2010 foi “no-

vos desafios da Medicina Veterinária”. 

Conselheiros e presidentes compareceram às pa-

lestras que versaram sobre temas diversos como

“Manejo de Dejetos”, “Bem-estar Animal na Pro-

dução Animal”, “Pecuária Sustentável”, “Agroener-

gia”, “Uso da Biotecnologia na Produção Ani-

mal”, “Degradação e Desertificação”. Destacam-

se, ainda, as palestras proferidas por Dr. Délcio

César Cordeiro Rocha (zootecnista e professor

da UFMG / Montes Claros) sobre “Manejo Silvi-

pastoril” e as amplas discussões sobre “Responsa-

bilidade Técnica em Entrepostos de Mel”, com a

efetiva participação de  Dra. Sandra Regina Árabe

(médica veterinária - MAPA / MG). “Conselhos de

Fiscalização Profissional sob a Ótica do Tribunal

de Contas da União” foi objeto da palestra apre-

sentada por representantes do Tribunal de Con-

tas da União (TCU) de Minas Gerais.

O presidente do CFMV, Benedito Fortes Arruda,

em seus discursos de abertura e fechamento, subli-

nhou a importância desse tipo de encontro para

o enriquecimento dos presidentes e conselheiros

não somente como ocupantes destes cargos, mas

como profissionais

atuantes. Prof. Ni-

valdo Silva, presi-

dente do CRMV-MG, em pronunciamento na

abertura do evento, ressaltou a importância da

câmara e a oportunidade de reunir os represen-

tantes dos conselhos federal e regionais de Medi-

cina Veterinária para discussão de temas de inte-

resse para a Medicina Veterinária e Zootecnia.  Se-

gundo Silva a realização da Câmara de Presiden-

tes em Minas Gerais foi o reconhecimento da atu-

ação do CRMV-MG, pois há muitos anos não é

realizada em nosso Estado.  Wanderson Portugal

Lemos, presidente do CRMV-GO, acredita que a

iniciativa só traz engrandecimento porque trata

de assuntos importantes, mesclando em sua pau-

ta, questões de ordem administrativa e do exer-

cício das duas áreas em geral, com real aprovei-

tamento de todos.

Prof. Nivaldo Silva, Dr. Ricardo de Almeira, Dr. Benedito Arruda e Dr. Wanderson Lemos. Palestra durante a câmara.



Durante os dias 16 e 17 de agosto foi realizado o II

Seminário Brasileiro de Residência em Medicina

Veterinária, em São Paulo. Nele, foi lavrado o livro

"Diretrizes Nacionais para Programas de Residência

em Medicina Veterinária", que traça o perfil ideal

definido de acordo com a Comissão Nacional de Re-

sidência em Medicina Veterinária (CNRMV) do Con-

selho Federal de Medicina Veterinária (CFMV).

De acordo com prof. Roberto Bacarat, este tipo de

evento e publicação são importantes porque colo-

cam em discussão os problemas que a Medicina

Veterinária tem na legitimação, junto aos órgãos

governamentais, de seu programa de residência. Is-

so acarreta uma celeuma na distribuição de bolsas

pelo Ministério da Educação (MEC), uma vez que

se não há reconhecimento consequentemente ver-

bas não são liberadas. Dessa forma, o único órgão

regulador das escolas e de seus respectivos progra-

mas é o CFMV. 

Acontece
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O CRMV-MG prestigiou os melhores alunos
dos cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária
que se formaram no primeiro semestre deste
ano em universidades do estado de Minas Ge-
rais. Prof. Nivaldo Silva, presidente do CRMV-
MG, esteve presente no dia dez de agosto na
colação de grau da Faculdade de Estudos Admi-
nistrativos de Minas Gerais (FEAD) e entregou
ao formando de Medicina Veterinária, Renan
Willian Veiga Santos e a aluna de Zootecnia,
Camila Queiroz Ferreira, o certificado de desta-
que acadêmico, o botom e a caneta da profissão.
Jaqueline Oliveira Nues e Aline Espina de Jesus
alunas da Universidade Federal de Lavras (UFLA)
dos cursos de Zootecnia e Medicina Veteriná-
ria, respectivamente, receberam o prêmio pelas
mãos do Dr. Marden Donizette, delegado de
Varginha. Por fim, Dr. Antônio Arantes, tesou-
reiro do CRMV-MG, homenageou os forma-
dos Fernanda Albuquerque Merlo da Universi-
dade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Arthur
Henrique Vilar Rodrigues da Pontifícia Univer-
sidade Católica (PUC) de Betim, ambos gra-
duados em Medicina Veterinária. 

Nos dias cinco e seis de agosto, no auditório do

Conselho Regional de Medicina Veterinária (CR-

MV-MG), foi realizado o primeiro encontro da "U-

nião Nacional dos Fiscais Agropecuários". Com-

pareceram representantes de 14 estados da confe-

deração. 

A proposta da união, nascida durante a II Confe-

rência Nacional de Defesa Agropecuária, é criar pa-

ra os fiscais agropecuários estaduais e federais uma

entidade que congregue esta carreira e tenha alcan-

ce nacional, uma vez que os problemas enfrentados

pelo agronegócio e pela pecuária em geral são co-

muns a vários estados. A iniciativa partiu da Asso-

ciação dos Fiscais Agropecuários de Minas Gerais

(AFA-MG) do Instituto Mineiro de Agropecuária

(IMA). 

A coordenação do evento esteve a cargo de Dra.

Liana Lara Lima, secretária geral do CRMV-MG e

funcionária do IMA e do médico veterinário Már-

cio Geraldo Ribeiro, também fiscal do IMA.

União Nacional dos Fiscais Agropecuários realiza 
reunião no CRMV-MG

Preocupado em garantir o pleno exercício da pro-

fissão, o Conselho Federal de Medicina Veterinária

(CFMV) solicitou à Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa) alterações na Portaria 344/1998,

para que os médicos veterinários autonomos pos-

sam adquirir  produtos controlados pela Anvisa, e

assim, garantir o bem-estar dos animais, evitando

que sintam dor.  Os profissionais liberais que traba-

lham com anestesia animal encontram dificulda-

des para adquirir, transportar e armazenar medica-

mentos como anestésicos, analgésicos e substâncias

de ação tranquilizante, registrados para uso hu-

mano, os quais também são utilizados para trata-

mentos em animais.

Para mais informações consulte o site do CRMV-

MG (www. crmvmg.org.br)

CFMV solicita à Anvisa revisão de portaria para
garantir uso de anestésicos especiais na Medicina
Veterinária

Fiscais agropecuários e prof. Nivaldo Silva durante o evento.

O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CF-

MV) realizou, nos dias 19 e 20 de agosto, a V Reu-

nião dos Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/

CRMVs, em Brasília. No evento reuniram-se repre-

sentantes de cada um dos conselhos regionais para

debater questões jurídicas gerais. Foram discuti-

dos, dentre outros temas, a legitimidade da Lei

11.000/04 e a instituição do Exame Nacional de

Certificação Profissional (Resolução CFMV nº 691/

2001).  O CRMV-MG foi representado pela procu-

radora jurídica Regiane Reis Carvalho Farias.    

CFMV realiza Encontro dos Assessores Jurídicos 

II Seminário Brasileiro de Residência em Medicina Veterinária é realizado 
em São Paulo

Formandos recebem
homenagem do 
CRMV-MG

Formanda em Zootecnia, Jaqueline Oliveira, 
recebe homenagem.
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UFMG revoga convênio com CRMV-MG
O convênio 608/08/00, firmado entre o Conselho
Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mi-
nas Gerais (CRMV-MG) e a Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG), que diz respeito à
publicação dos Cadernos Técnicos, foi revogado
em dois de agosto.  A iniciativa, que partiu da Es-
cola de Veterinária da UFMG, está publicada no
Diário Oficial da União, de dois de agosto, na pá-

gina 51 da seção 3. 
O CRMV-MG lastima o fim das edições dessas
publicações e esclarece que esforços estão sendo fei-
tos para que os médicos veterinários e zootecnis-
tas mineiros continuem recebendo as informa-
ções e conhecimento técnicos que muito contri-
buem para o processo de atualização profissional.
Os últimos exemplares referentes a esse convênio

serão enviados aos profissionais até o mês de no-
vembro/2010. O conselho espera que em 2011 pos-
sa ser firmada uma nova parceria com a Escola
de Veterinária ou mesmo com outras institui-
ções, com a finalidade de produção de conheci-
mento em importantes áreas de interesse da Me-
dicina Veterinária e da Zootecnia. 

Ministério da Saúde institui Comitê Técnico Assessor das Leishmanioses
Visceral e Tegumentar Americana
Foi publicada no Diário Oficial da República Fe-
derativa do Brasil,  nº 156, de 16 de agosto, na pá-
gina 66 – seção 1, a instituição do Comitê Técni-
co Assessor das Leishmanioses Visceral e Tegumen-
tar Americana. De acordo com a resolução, o co-
mitê “possui caráter consultivo, com a finalidade
de assessorar a Secretaria de Vigilância em Saúde
(SVS), nos aspectos relativos ao controle das leish-
manioses visceral e tegumentar americana”. En-
tre as atribuições dos componentes estão “acom-

panhar as atividades da Coordenação Geral de
Doenças Transmissíveis (CGDT) na vigilância e
controle da Leishmaniose Visceral e Tegumentar
Americana e assessorá-la na sua especialidade”;
“recomendar temas para pesquisas em Leishma-
niose Visceral e Tegumentar Americana que se-
rão avaliadas conjuntamente com o Departamen-
to de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Minis-
tério da Saúde (DECIT/SCTIE/MS)”; “sugerir a

composição de comissões técnicas especiais para
apreciações e pareceres que exigirem estudos”.  Es-
te comitê é formado por 24 profissionais de uni-
versidades, instituições de pesquisa e órgãos pú-
blicos. Apesar de a Leishmaniose Visceral Canina
ser, atualmente, um problema nacional e de am-
plo interesse para a Medicina Veterinária, a par-
ticipação de médicos veterinários neste comitê é
pouco expressiva. 

Animais vacinados contra raiva em São Paulo têm reações. 
Campanha é suspendida
Em 19 de agosto a Secretaria da Saúde do Estado
de São Paulo suspendeu a campanha de vacina-
ção antirrábica de cães e gatos. Reações adversas
manifestas em animais vacinados foram notifi-
cadas à Coordenadoria de Controle de Doenças,
o que motivou a suspensão. 

Foram registrados casos de choque anafilático,
seguidos de morte, além de dificuldade respi-
ratória, prostração, convulsões, anorexia e he-
morragias, em sua maioria expostas em animais
de pequeno porte (com peso até 6,5 kg).  No entan-
to, de acordo com a secretaria, não é possível afir-

mar categoricamente a relação entre a vacina e a
incidência de problemas. Contudo, a suspensão
foi preventiva e necessária para investigação das
vacinas, licenciadas no Brasil desde 2003.

Presidente do CRMV-MG participa de 
posse na ASSUMEV
Foi realizada, no dia 12 de agosto, em Varginha,
a posse do novo presidente da Associação dos Mé-
dicos Veterinários da Região de Varginha e Sul de
Minas (ASSUMEV), Dr. Demétrio Junqueira Fi-
gueiredo.  
Prof. Nivaldo Silva, presidente do CRMV-MG, pres-
tigiou o evento e deseja ao recém empossado, em
nome da diretoria, conselheiros e funcionários
do conselho, grandes realizações na gestão da as-
sociação. 

Solenidade de posse.

Participantes da solenidade de posse.
Dr. Marden Donizette, Prof. Nivaldo Silva 

e Dr. Demétrio Figueiredo.

Acontece

O presidente do CRMV- MG, prof. Nivaldo Sil-
va, proferiu palestra na Universidade José do
Rosário Vellano (Unifenas), no dia 11 de agosto,
sobre a importância da profissão de médico
veterinário assim como sua atuação em um mer-
cado em constante mutação. O ensino da Medi-
cina Veterinária também foi discutido e ainda
o papel do conselho como órgão não só de fis-
calização, mas de reciclagem de conhecimentos
e exercício profissional pleno. O coordenador
do curso de Medicina Veterinária da Unifenas,
Paulo Afonso da Silveira Ferreira, estava pre-
sente e destacou a relevância da visita para a for-
mação dos estudantes. 

Presidente do CRMV-MG
visita Unifenas 
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Acontece

Durante o 37º Congresso Brasileiro de Medicina

Veterinária (Conbravet), a Sociedade Brasileira de

Medicina Veterinária (SBMV) e a comissão organi-

zadora, em homenagem aos 100 anos do ensino de

Medicina Veterinária no Brasil, outorgaram a Co-

menda de Honra ao Mérito aos professores Rô-

mulo Cerqueira Leite, da Escola de Veterinária da

UFMG e a Carlos Wilson Lopes, da UFRRJ. A Grã-

Cruz da Ordem do Mérito da Medicina Veterinária

foi entregue ao professor Cláudio Martins Real, da

UFRGS e UFMS. O CRMV-MG cumprimenta to-

dos os homenageados pela distinção e reconheci-

mento ao trabalho realizado para o processo de for-

mação dos médicos veterinários brasileiros, em es-

pecial prof. Rômulo Cerqueira. 

Comenda de Honra ao Mérito é entregue a profes-
sores da UFMG e UFRRJ

Lançamento

O médico veterinário Dr. Ademir Moraes de Ferreira

lançou o livro “Reprodução da Fêmea Bovina: fisiologia

aplicada e problemas mais comuns (causas e tratamen-

tos)” pela editora Editar. Os interessados podem adqui-

ri-lo na Associação dos Empregados da Embrapa (AEE)

Embrapa Gado de Leite — Campo Experimental de Co-

ronel Pacheco (CECP), no endereço Rodovia MC 133,

1Km 42, Zona Rural CEP 36155-000, Coronel Pacheco

– MC ou pelo telefone (32)3249-4924. Os exemplares

também podem ser comprados pelos emails: 

aeegl@cnpgl.embrapa.br; isislustosa@yahoo.com.br; 

ademirferreira 9@yahoo.com.br.

Médico veterinário lança
livro sobre reprodução 
de fêmea bovina

Acontece

Foi realizada, em Belo Horizonte, entre os dias

quatro e seis de agosto, a segunda edição do Con-

gresso Brasileiro de Bioética e Bem-Estar Ani-

mal. O evento reuniu especialistas nacionais e

estrangeiros no auditório da Escola de Vete-

rinária da UFMG. A organização do encontro

coube à Comissão de Ética, Bioética e Bem-Es-

tar Animal (CEBEA) do Conselho Federal de Me-

dicina Veterinária (CFMV). O CRMV-MG foi

parceiro deste evento por meio de seu Progra-

ma de Educação Continuada.

Leia a cobertura completa do evento na V&Z

de setembro/2010.

II Congresso Brasileiro
de Bioética e Bem-Estar
Animal em Belo Horizonte 

Prof. Rômulo Cerqueira Leite recebe homenagem.

Siga o CRMV-MG no twitter. 
www.twitter.com/crmvminasgerais

A Associação Brasileira dos Médicos Veteriná-

rios de Equídeos (ABRAVEQ) realiza, entre os

dias 24 e 26 de setembro, o IV Simpósio ABRA-

VEQ Nordeste, em Porto de Galinhas, Pernam-

buco. Vários profissionais renomados da área

irão proferir palestra. 

Os interessados devem acessar o site

www.abraveq.com.br/eventos_prev_09_10_ane.php

para mais informações.

IV Simpósio ABRAVEQ
Nordeste

A Fazenda Santa Luzia, localizada na cidade mineira de Passos e de

propriedade de Maurício Coelho, no dia 12 de agosto, recebeu o Tro-

féu Agroleite 2010, na categoria Melhor Produtor. O evento anual,

que tem por objetivo homenagear os maiores destaques dos segmen-

tos ligados à cadeia produtiva do leite, foi realizado no Memorial da

Imigração Holandesa, em Castro, no Paraná. 

Fazenda mineira é premiada 
em Agroleite 2010


