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Palavra do Presidente
Caros colegas médicos veterinários
e zootecnistas,
Neste mês de setembro comemoramos o dia do
médico veterinário. Como em outros anos, foram
homenageados, como Destaque 2010, 20 profissionais indicados pelas instituições de ensino,
pesquisa, extensão e entidades representativas da
classe de nosso estado. Homenagear tantos colegas
que se destacam e engrandecem as nossas profissões, na data comemorativa da classe, sejam eles
médicos veterinários ou zootecnistas, tornou-se
para a diretoria do CRMV-MG uma missão muito
gratificante. Sentir a emoção dos homenageados,
o brilho nos olhos dos parentes e amigos e o reconhecimento dos colegas ao trabalho e a história de
vida de cada um, traz a certeza que fazemos bem
em agraciar tantos colegas, exemplos para as gerações que chegam às nossas profissões.
Como parte das comemorações, realizamos no
CRMV-MG dois encontros históricos. No primeiro
participaram diretores e representantes das enti-

dades de classes de veterinários e zootecnistas de
Minas Gerais, assim como do Sindvet, para juntos
iniciarmos uma nova fase de relacionamento
entre o conselho e estas entidades, estreitando
nossas relações e agregando mais valores às nossas
profissões.
No segundo momento, nossas preocupações com
a formação profissional nos levaram a realizar o II
Encontro de Coordenadores de Curso de Medicina
Veterinária de Minas Gerais. Discussões sobre o
ensino nas áreas de produção animal e saúde
pública veterinária evidenciaram a importância
das mesmas para o processo de formação profissional dos médicos veterinários.
Como estratégias de marketing profissional, levamos novamente à televisão e ao rádio mensagens
comerciais, com profissionais em ação, exercendo
suas atividades para mostrar à sociedade parte do
trabalho que realizamos e como contribuímos para
a qualidade de vida dos mineiros. Estamos contentes com os resultados destas ações.

Parabéns para todos os médicos veterinários destas
Minas Gerais. Temos o maior orgulho de nossa
profissão.
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo Silva • CRMV-MG nº 0747
Presidente

Conselho Ativo
Conselho Ativo

CRMV-MG treina novos fiscais
Nos dias primeiro, dois e três de setembro, na
sede do CRMV-MG, foi realizado o treinamento
de recepção dos novos fiscais aprovados em concurso prestado no primeiro semestre deste ano.
Os ministrantes foram os médicos veterinários e
fiscais veteranos do conselho, que receberam e
esclareceram as dúvidas dos recém chegados.
Rafaela Carolina Lopes Assis, médica veterinária,
foi locada na delegacia de Uberlândia, Jefferson
Pereira de Andrade e Alessandro Gonçalves de
Assis, fiscais de nível médio, foram deslocados
para Varginha e Montes
Claros, respectivamente.
Os convocados receberam
ainda explicações sobre a
designação de funções, como utilizar o veículo oficial e os modos de tratamento para com os empresários que terão de fiscalizar.
Nos três dias de treinamento, além da abertura do presidente do CRMV-MG, Ni-

valdo Silva, os fiscais contaram com a presença
de José Geraldo Ribas, procurador do CRMVMG, que apresentou o departamento jurídico e
suas funções, Joaquim Paranhos, gerente administrativo e financeiro, que explicou as questões
administrativas que regem o conselho e Moisés
Cataldo, assessor técnico, que discorreu sobre a
demanda da Responsabilidade Técnica. Para finalizar o médico veterinário e fiscal, Messias F.
Lôbo Jr., contou um pouco sobre a parte prática
do trabalho de fiscal.

Entre oito e dez de setembro, em Belo Horizonte, foi realizado o Seminário Nacional sobre
Brucelose e Tuberculose Animal. Participaram
200 profissionais de todo o país. O CRMV-MG
apoiou este evento por meio do Programa de
Educação Continuada.

Planejamento Estratégico
Belo Horizonte 2030: a
cidade que queremos

Equipe de fiscais do CRMV-MG
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Seminário Nacional
sobre Brucelose e Tuberculose Animal é realizado
em Belo Horizonte

O presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo
Silva, participou, em primeiro de setembro, na
prefeitura de Belo Horizonte, das discussões
sobre “Planejamento Estratégico Belo Horizonte 2030: a cidade que queremos”, sobre o
tema Saúde. Silva representou a classe de médicos veterinários.
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Semana do Médico Veterinário 2010
O CRMV-MG preparou uma extensa comemoração na semana do dia do médico veterinário. Além da já tradicional homenagem aos profissionais que se
destacaram durante o ano, foram realizados mais dois eventos: o I Encontro de Dirigentes de Sociedades e Associações de Médicos Veterinários e Zootecnistas,
no dia nove de setembro e no seguinte o II encontro de Dirigentes e Coordenadores de Cursos de Graduação em Medicina Veterinária de Minas Gerais.

Honra ao mérito
A solenidade de entrega do diploma de honra ao
mérito e do bótom para os agraciados de 2010 foi
realizada na Escola de Veterinária da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG).
Antônio Augusto Anastasia, governador do estado,
e Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, enviarem mensagens de cumprimento aos médicos
veterinários pelo seu dia, assim como aos profissionais que se destacaram ao longo deste ano.
Dr. Renato Lima, representando o magnífico reitor
da UFMG, na abertura do evento, cumprimentou
os colegas e comentou a honra de recebê-los na
UFMG. José Aurélio Bergman, diretor da Escola de
Veterinária, enfatizou a emoção de ver colegas e
alunos da Escola de Veterinária receberem a homenagem. Enfatizou, ainda, que a instituição está de
braços abertos para receber todos. Domingos Sávio,
deputado estadual, destacou a importância da atividade que, apesar da notoriedade que possui, “muito
ainda tem de ser feito para que a classe aumente e se
valorize ainda mais. Eu digo que sou veterinário emprestado para a vida pública, mas jamais deixarei a
profissão da qual tenho muito orgulho”, declarou o
deputado estadual.

Leorges Moraes da Fonseca, representante dos homenageados, expressou agradecimento ao CRMVMG e às famílias que dão apoio aos profissionais. Em
seu discurso expôs que os profissionais de sua área
estão conquistando espaço com muito suor e comparou a profissão ao diamante e suas diversas facetas
– umas diferentes das outras, mas todas belas.
Prof. Nivaldo Silva, presidente do CRMV-MG, expressou a alegria em rever os colegas agraciados
que deram o melhor de si no exercício da medicina
veterinária. “É preciso ter orgulho de dizer que
somos veterinários”, declarou Silva. Ele enfatizou
que até 2014 haverá a inserção de 1200 médicos
veterinários ao ano no mercado e, por isso, é necessário que haja investimento cada vez maior em
educação continuada para constante reciclagem
dos profissionais. “Precisamos também fortalecer
as associações, pois unidos seremos mais fortes”,
pronunciou.
Em seguida, foram entregues as homenagens aos
profissionais Alberto Ferreira, Bernardino Costa
Veiga M. Oliveira, Carolina Maria Vianna de Freitas, Daniel Ambrósio da Rocha Vilela, Dermeval
Silva Neto, Dirce Helena de Faria Carvalho, Feli-

ciano Nogueira de Oliveira, José Maurício da Rocha Júnior, Júlio César Cambraia Veado, Leorges
Moraes da Fonseca, Maria de Fátima Ávila Pires,
Maria Isabel Vaz de Melo, Marilda Ferreira Martins, Marion Ferreira Gomes, Maurício Graciani
Martins, Nelson Fonseca Pereira, Rilene Ferreira
Diniz Valadares, Rodrigo de Souza Costa, Rosemeire Alvarenga Vianna e Otaviano de Souza Pires
Júnior.

Prof. Leorges da Fonseca

Alguns participantes expuseram suas opiniões sobre o evento. Conheça:

“Toda premiação tem um papel fundamental na
motivação dos mais jovens. Então, acredito que esse
prêmio que tem sido oferecido pelo CRMV-MG
tem esse papel. Eu estava observando o auditório e
vi um grande número de estudantes e de médicos
veterinários recém formados. E eles estavam vendo
esse reconhecimento de toda uma classe para com
aqueles que se sobressaem, o que é realmente motivador”.
José Aurélio Garcia Bergmann, diretor da Escola
de Veterinária da UFMG
Homenageados de 2010

“Eu, como representante do Sindicato dos Médicos
Veterinários do Estado de Minas Gerais (SINDVET/MG) vou agradecer a participação de todos os
colegas, professores e profissionais médicos veterinários. Realmente a nossa classe está de parabéns
e espero que possa trazer a valorização da nossa
classe junto ao Brasil como um todo.
Fernando Magalhães, presidente do Sindicato
dos Médicos Veterinários do Estado de Minas
Gerais (SINDVET/MG)
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“Gostaria de parabenizar a iniciativa do CRMV-MG pelo excelente evento que realizou contribuindo muito para enaltecer a classe veterinária. No Rio Grande do Sul nós também fazemos festa, mas esta está estupenda, maravilhosa”.
Maria Angélica Zollin de Almeida, presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do
Rio Grande do Sul (SIMVET/RS)

“Eu acho fantástica a iniciativa pois promove a união da classe, são reconhecidos os valores
da profissão, que são tão importantes para seu destaque. Eu particularmente me sinto muito
satisfeito e feliz porque também já fui homenageado, então, sinto na pele hoje estando aqui”.
Volnei Lago, presidente da Associação dos Médicos Veterinários de Poços de Caldas
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Semana do Médico Veterinário 2010

I Encontro de Dirigentes de Sociedades e Associações de Médicos
Veterinários e Zootecnistas
No dia do médico veterinário, nove de setembro,
no auditório do CRMV-MG, foi realizado o I Encontro de Dirigentes de Sociedades e Associações
de Médicos Veterinários e Zootecnistas. O intuito
do evento foi, de acordo com Nivaldo Silva, presidente do CRMV-MG, “esclarecer que o Conselho é um parceiro dessas entidades e capaz de
fornecer a elas ferramentas técnicas, jurídicas e
administrativas para que supram suas necessidades”. Ele esclarece ainda que a proposta é também “colocar as sociedades e associações em
diálogo, para que tanto os casos de sucesso quanto
os problemas sejam compartilhados”.
O presidente abriu o evento enfatizando seus
benefícios e chamou cada participante para uma
apresentação diante dos colegas. Em seguida o
gerente geral do CRMV-MG, Joaquim Paranhos
Amâncio, proferiu uma palestra sobre o tema
“Estrutura Legal de Criação de Associações e Sociedades”.
De acordo com Edson Figueiredo da Costa, presidente da Associação dos Médicos Veterinários do
Sudoeste Mineiro este tipo de evento é “uma
aproximação do conselho com o profissional e
eu acredito que tenha um resultado muito interessante”. Para o médico veterinário, que define a
situação de sua associação com ‘desativada’, esta
iniciativa é importante pois “a gente precisa que
o conselho nos ajude a criar alternativas”, ad-

mite. E completa “eu acho que agora vai haver
uma aproximação maior do conselho conosco”.
O presidente espera reativar a associação e a partir daí “partilhar conhecimentos, através das pessoas e do próprio Conselho que tem esse gancho”.
Maurício Barbosa Reis, presidente da Sociedade
de Medicina Veterinária do Vale do Aço também
acredita na troca de experiências entre o conselho
e associações e entre elas mesmas. Ele explica que
“estamos vivendo uma realidade, principalmente
no interior, na qual muitas vezes a gente sofre por
não ter um contato direto com o nosso conselho.
Então, quanto mais a gente puder trocar experiências não só com as outras associações para ver
o que está ocorrendo, tirar o que cada uma está
produzindo de bom e levar para gente materializar
isso na nossa associação seria muito interessante.
Além, é claro, de levar muito conhecimento para
a nossa região”. O médico veterinário sublinha
que “nossa associação tem priorizado levar o que
o conselho – pois desde o primeiro dia da nossa
associação a gente contou com a parceria dele –
chama de educação continuada, que é o necessário”. Ele justifica a relevância da atualização: “a
medicina veterinária evolui constantemente e infelizmente a gente no interior costuma ficar um
pouco à parte dessa situação. Então, a associação
teve um objetivo primordial que é trazer conhecimento dos nossos centros de formação”. O presi-

Prof. Nivaldo Silva e Fernando Magalhães

Joaquim Paranhos ministra palestra

dente ainda coloca um ponto de extrema importância: “não tem como nenhum veterinário
crescer sozinho. Para ele crescer a classe tem que
crescer”.

II Encontro de Dirigentes e Coordenadores de Cursos de Graduação
em Medicina Veterinária de Minas Gerais
O II Encontro de Dirigentes e Coordenadores de
Cursos de Graduação em Medicina Veterinária
de Minas Gerais foi realizado em dez de setembro. Ainda como parte das comemorações da semana do dia do médico veterinário, o evento
contou com a participação de dois palestrantes:
Júlio Barcellos, do Rio Grande do Sul e Paulo
César de Souza, do Rio de Janeiro.
Foram discutidas as diretrizes do ensino da Medicina Veterinária, com ênfase nas áreas de produção animal e saúde pública. Estas áreas, de
acordo com Nivaldo Silva, são aquelas que quando aplicado o Exame Nacional de Certificação
Profissional (ENCP) pelo Conselho Federal de
Medicina Veterinária (CFMV) demonstravam um
menor domínio por parte dos alunos.
Então, Júlio Barcellos veio a Belo Horizonte, a
convite do CRMV-MG, para “falar sobre o ensino da área de produção animal nos cursos de
medicina veterinária. Em virtude da área de
Medicina Veterinária ser muito ampla, alguns
campos de atuação conflitam com algumas
profissões. É normal que esse conflito gere disputa no local de trabalho e, de certa forma, o veterinário tem uma visão ainda muito clássica da
medicina e esquece muitas vezes que ele tem ha-
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bilitação e competência para atuar em outros
segmentos que no meu caso é o da produção animal. E esse campo da produção animal talvez seja
a área mais importante do agronegócio brasileiro. E por isso é fundamental que as escolas de
Medicina Veterinária reforcem os seus conteúdos, mas fundamentalmente os métodos de ensino para viabilizar um novo aprendizado e tornar mais atraente essa área que está sendo um
pouco esquecida pelos nossos colegas”.
Carolina Maria Vianna de Freitas, coordenadora
do curso de Medicina Veterinária da Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) e participante do evento afirma que “esta é uma oportunidade para a universidade e para os cursos reconhecerem efetivamente o atual mercado, quais
são os nichos importantes e como ele pode atuar
e principalmente a responsabilidade das instituições de ensino, enquanto o desenvolvimento dos
seus projetos pedagógicos, das suas estruturas de
trabalho, da formação do seu corpo técnico, dos
seus professores, das oportunidades de ensino,
pesquisa e extensão”. Ela explica ainda que acha
o encontro importante porque ressalta “o quanto
um conselho pode proporcionar a evidência desses nichos de mercado, dessas oportunidades e

direcionar, fiscalizar e exercer efetivamente o seu
papel”.
Dênio de Oliveira, coordenador do Centro Universitário de Formiga, e também presente no evento, esclarece que debater as possíveis áreas de atuação do futuro profissional é imprescindível porque “dentro da Medicina Veterinária a gente discute bastante o que é o mercado de trabalho hoje.
O que está saturado, o que está começando, o que
está emergindo, o que está ressurgindo e o que
está tendo maior importância”.

Prof. Nivaldo Silva e Júlio Barcellos
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CFMV assina termo de cooperação com MEC
Foi assinado em 21 de setembro um Termo de Cooperação entre o Conselho Federal de Medicina
Veterinária (CFMV) e o Ministério da Educação
(MEC), por intermédio da Secretaria de Educação
Superior (SESu). O objetivo é estabelecer oficialmente a possibilidade de subsídio técnico do CFMV
para as ações de regulação e supervisão da educação superior, especificamente para as áreas da Medicina Veterinária e Zootecnia, de acordo com o
Decreto no. 5.773/2006. O termo tem validade de
dois anos, podendo ser prorrogado.
Ao CFMV caberá elaborar um relatório de manifestação técnica para os projetos de autorização,
reconhecimento e de renovação de reconhecimento referente aos cursos das profissões mencionadas.
O CFMV acessará eletronicamente o projeto pedagógico do curso e demais informações. De acordo
com o Termo de Cooperação, a manifestação técnica somará informações para a decisão do MEC
em conjunto com a análise documental e relatório
elaborado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), na visita
in loco dos especialistas.
Além disso, o CFMV poderá encaminhar reflexões
sobre as disposições nas diretrizes curriculares,

bem como sugestões de critérios e requisitos necessários ao aperfeiçoamento dos procedimentos
de autorização de cursos das áreas da Medicina
Veterinária e Zootecnia. O CFMV também se dispõem a indicar especialistas, a pedido do SESu/MEC,
para cooperar em eventuais processos de supervisão de cursos e para sanar dúvidas.
A Secretária da Educação Superior, Maria Paula
Dallari Bucci afirma que o “MEC lança este Termo
de Cooperação para que tenha os Conselhos como
participes do processo de reconhecimento de cursos. Com esta ação divide com as pessoas interessadas da sociedade os esforços para elevar a qualidade do ensino no país”, disse.
Na avaliação do Presidente do CFMV, Benedito
Fortes de Arruda “a parceria representa o reconhecimento do Governo Federal aos esforços do CFMV
para garantir a qualidade da formação profissional. Exemplo de ação foi o Exame Nacional de Certificação Profissional que contou com apoio da
comunidade acadêmica e dos Conselhos Regionais
de Medicina Veterinária e gerou dados para a avaliação do ensino que já foram usados pelo próprio
MEC”.
Fonte: Assessoria de Comunicação CFMV

Comemoração do dia do médico veterinário da AVZ
na Delegacia de Montes Claros
A Associação Norte Mineira de Médicos Veterinários e Zootecnistas (AVZ) realizou, no dia 17
de setembro, um evento para a comemoração do
dia do médico veterinário. O local foi a delegacia

do CRMV-MG de Montes Claros. O presidente
da instituição, Nivaldo Silva, compareceu ao encontro para cumprimentar os colegas do norte
de Minas Gerais pelo seu dia.

Presidente do CRMV-MG profere
palestra sobre RT

Expediente

Academia Brasileira
do Cavalo Campolina
é criada pela ABCCC
A Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina (ABCCC) criou a Academia Brasileira do Cavalo Campolina (ABCC), instituição que tem como missão fortalecer e preservar a história além de construir o futuro da raça campolina. Em cerimônia que contou com
a presença do governador do estado, Antônio
Anastasia, 20 acadêmicos tomaram posse no
dia sete de setembro. A academia é presidida
por Dr. Emir Cadar.
A ABCCC foi originada a partir da iniciativa
de importantes criadores da raça como um espaço com pensamento de vanguarda que ao
mesmo tempo irá preservar tradições do cavalo
campolina. Será uma casa de notáveis, de conhecimento, divulgação de descobertas, apresentação de trabalhos e estudos sobre aquela que
desde os tempos de Cassiano Campolina (iniciador da raça no Brasil, em Barbacena), tem sua
história e tradições em Minas Gerais.
O CRMV-MG, representado pelo seu presidente, Nivaldo Silva, esteve presente na posse
dos acadêmicos, ocasião na qual os médicos
veterinários, Drs. João Biondini e Roberto Abramos foram homenageados pelos relevantes serviços prestados aos criadores e à raça de cavalos
campolina.
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Nivaldo Silva, presidente do CRMV-MG, proferiu a palestra “Os
desafios do exercício da Responsabilidade Técnica e valorização
profissional”, na União de Ensino Superior de Viçosa (Univiçosa),
em Viçosa, no dia 13 de setembro, para os futuros formandos em
Medicina Veterinária.
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