
Foi realizado, entre 27 e 30 de abril, o 32º Congre-

sso Brasileiro da Associação Nacional dos Clíni-

cos Veterinários de Pequenos Animais (Anclive-

pa), em Goiânia, no estado de Goiás. Concomi-

tantemente foram realizados o Simpósio de Nu-

trição de Cães e Gatos e a Expo Anclivepa, feira

de produtos, equipamentos e serviços para a

linha pet e veterinária.

Profissionais de destaque em nível nacional e in-

ternacional apresentaram resultados de suas re-

centes pesquisas na área. O CRMV-MG foi re-

presentado pelo seu presidente, professor Ni-

valdo Silva e pelos conselheiros Afonso Lopes de

Aguiar Júnior e Manfredo Werkhauser, que tam-

bém participou como palestrante. 
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Palavra do Presidente

Caros Colegas Médicos Veterinários 

e Zootecnistas,

São diversas as formas de comunicação que co-

nhecemos: dos simples sinais compartilhados  por

nossos ancestrais aos atuais modelos utilizados,

especialmente pelas redes sociais. Estamos todos

desejosos de mostrar ao mundo o que fazemos e

como fazemos, seja por vaidade ou necessidade

de ampliar os relacionamentos pessoais ou de

trabalho, abrindo portas ou impedindo que elas

se fechem. Comunicar-se é a palavra de ordem

do dia.  Assim, atento a estes momentos, criamos

e/ou modernizamos nossos canais de comunica-

ção com todos os profissionais e empresas ins-

critas no CRMV-MG. Além da modernização de

nossa homepage, hoje um “portal” mais intera-

tivo, newsletter, twitter, boletim CRMV-MG Com

Você, Revista V&Z em Minas, mudamos princi-

palmente a nossa forma de comunicar com os

colegas, intensificando mais o caráter de orien-

tação, por meio de cartas, ofícios, e-mails ou no-

tas no boletim, para esclarecer sobre situações

que, por desconhecimento ou por práticas anti-

gas, podem prejudicá- los e a imagem dos profis-

sionais e, até mesmo, resultar em infrações éticas.

Os resultados destas ações têm mostrado o acerto

dessa nova fase do CRMV-MG.   

Um balanço inicial sobre as ações de nosso Pro-

grama de Educação Continuada mostrou para

nossa satisfação que, em 2010, quase 8000 profis-

sionais foram beneficiados com as parcerias rea-

lizadas entre o CRMV-MG e as entidades de en-

sino e associações e sociedades de classe, em di-

ferentes regiões de nosso estado. Podemos, sem

sombra de dúvidas, dizer que o CRMV-MG é, en-

tre os conselhos regionais, um dos que mais in-

veste em educação continuada. Em 2011 conti-

nuaremos, com o decisivo apoio da diretoria e

corpo de conselheiros, a investir ainda mais no

processo de atualização e aprimoramento dos pro-

fissionais mineiros, por acreditar que desta ma-

neira o CRMV-MG está aperfeiçoando de forma

indireta sua ação de fiscalização do exercício

profissional.

Saudamos Dra. Silene, a nova delegada regional

de Montes Claros que, com sua competência e es-

pírito de liderança, irá bem representar o CRMV-

MG naquele importante pólo de desenvolvimen-

to do Norte de Minas.

Pelo terceiro ano consecutivo o CRMV-MG es-

tará realizando mais um fórum de Coordena-

dores e Diretores dos Cursos de Zootecnia de nos-

so estado, discutindo e avaliando formas de aper-

feiçoar, ainda mais, o ensino desta importante

profissão. Na oportunidade, em nome da direto-

ria e corpo de conselheiros, parabenizamos todos

os profissionais de Zootecnia, que em 13 de maio

comemoram seu dia.

Atenciosamente,

Prof. Nivaldo Silva • CRMV-MG nº 0747

Presidente
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Anclivepa realiza congresso nacional

Acontece

No dia quatro de abril foi empossada a nova dele-

gada da filial do CRMV-MG em Montes Claros,

a médica veterinária Silene Maria Prates Barreto.

Ela é graduada pela Universidade Federal de Minas

Gerais (UFMG) e mestre em Ciências Agrárias

com ênfase em Agroecologia pelo ICA/UFMG. A-

tualmente é professora da Associação Educativa

do Brasil (SOEBRAS) dos cursos de graduação em

Medicina Veterinária, Engenharia de Alimentos

e Administração de Empresas. Ela possui sólida

experiência na área de gestão pecuária, em docên-

cia, em análises clínicas veterinária, em controle

de qualidade de alimentos de origem animal, em

clínica e manejo de grandes animais e em clínica

de pequenos animais.

Montes Claros tem nova delegada regional

Delegada regional Silene Barreto

Conselho Ativo
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O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV),

por meio da Resolução CFMV nº975/2010, reinstituiu

o Programa de Parcelamento dos Débitos Fiscais

(PPDF). O programa permite que o profissional ou

empresa com débitos em aberto façam o refinancia-

mento com até 100% de isenção nos juros e na

multa, nas seguintes condições:

• À vista: isenção de 100% nos juros e na multa;

• 2 a 6 parcelas: isenção de 60% nos juros e na multa; 

• 7 a 12 parcelas: isenção de 40% nos juros e na multa; 

• 13 a 18 parcelas: isenção de 30% nos juros e na multa; 

• 19 a 24 parcelas: isenção de 20% nos juros e na multa.

Para aderir ao programa, o interessado deve mani-

festar interesse até o dia 30 de junho de 2011, declarar

expressamente que conhece o teor da Resolução nº

975/2010 e cumprir alguns requisitos, tais como:

• Requerer o parcelamento de débitos gerados até

dezembro de 2008;

• Não possuir outro parcelamento em andamento

(em dia ou atrasado);

• Fazer a confissão irretratável e irrevogável dos débitos;

• Renunciar ao direito de contestar os débitos em

aberto, bem como desistir de qualquer ação eventual-

mente ajuizada que tenha por objeto a sua discussão.

Baixe o modelo do Instrumento de Confissão de

Dívida e faça já a sua solicitação pelo e-mail co-

branca@crmvmg.org.br ou telefones (31)3311-4113,

(31)3311-4114 ou (31)3311-4115. 

Para consulta de valores ou esclarecimento de dúvi-

das, entre em contato com o CRMV-MG pelos mes-

mos contatos. 

PPDF 2011

José Maria Pereira é médico veterinário com ex-

periência em reprodução animal. Funcionário

aposentado do Ministério da Agricultura, Pecuá-

ria e Abastecimento (MAPA) é autor de 12 livros

publicados. O 13º está na gráfica e o 14º em pro-

cesso de escrita. No entanto, as publicações não

são sobre Medicina Veterinária. Longe disso. São

mais de 1500 poemas, somando todos. E ele pre-

tende, no ano que vem, chegar aos 2000. 

Morador de Pedro Leopoldo, ele conta que “a

poesia veio ao acaso, quando Deus mandou meu

anjo da guarda soprar no meu ouvido que fui es-

colhido dentre tantos para ser poeta e desde en-

tão jamais parei, só pretendo encerrar quando for

para a eternidade ou quando meu bom anjo da

guarda deixar de falar nos meus ouvidos”.

Para os colegas médicos veterinários e zootec-

nistas deixa uma mensagem: “respeitem a sensi-

bilidade dos animais porque foi com eles e por

eles que me tornei poeta”.

Acontece

Veterinário lança “Sonhos que não se findam”

O Programa de Educação Continuada do CRMV-

MG, no ano de 2010, apoiou quase 40 eventos na

área de Medicina Veterinária e Zootecnia. Isso sig-

nifica um investimento na casa dos R$130.000,00

(cento e trinta mil reais) e cerca de 8000 profissio-

nais beneficiados. 

Dentre as instituições beneficiadas, pela quantidade

de profissionais mobilizados, destacaram-se a Fun-

dação de Estudo e Pesquisa em Medicina Veterinária

e Zootecnia (FEPMVZ), com o evento V Simpósio

Mineiro de Nutrição de Gado de Leite, que teve a

participação de 403 pessoas; a Fundação Arthur

Bernardes (FUNARBE), pelo VII Simpósio de Pro-

dução de Gado de Corte e III Simpósio Interna-

cional de Produção de Gado de Corte, com 700 e II

Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária

com total de 1642 participantes e II Simpósio Bra-

sileiro de Agropecuária Sustentável, com 500 en-

volvidos. A Fundação de Apoio Universitário (FAU)

produziu o I Simpósio Nacional em Ciência Ani-

mal, a XXII Semana Científica da FAMEV e a VII

Mostra da Pós-Graduação em Ciências Veterinárias

totalizando 902 agraciados e a Associação Norte

Mineira de Médicos Veterinários e Zootecnistas en-

volveu 473 profissionais no VI Encontro de Zootec-

nistas do Norte de Minas e II Encontro de Aprimo-

ramento da Pecuária de Corte.  A Associação Nacional

de Clínicos Veterinários e Pequenos Animais de Minas

Gerais (ANCLIVEPA-MG) nos eventos Curso de

Cirurgia de Tecidos Moles e Reparadora, Curso de

Diagnóstcio Diferencial de Icterícia em Felinos, com

ênfase em lipidose, Curso de Oftamologia, VII Sim-

pósio Internacional de Leishmaniose Visceral Canina,

Curso de Neurologia, Curso de Dermatologia, Curso

de Endocrinopatias do Geriatra e o Expovet Minas

2010 mobilizou 767 presentes.

Também receberam investimento do CRMV-MG a

Associação Norte Mineira de Médicos Veterinários

e Zootecnistas, a Fundação de Estudo e Pesquisa em

Medicina Veterinária e Zootecnia (FEPMVZ), a

Fundação de Apoio ao Ensino Tecnológico e Profis-

sionalizante de Rio Pomba, Sociedade Regional de

Medicina Veterinária do Mucuri, a Associação de

Médicos Veterinários Especializados em Suinocul-

tura (ABRAVES), a Fundação de Desenvolvimento

Cientifico e Cultura (FUNDECC), a Sociedade de

Médicos Veterinários da Zona da Mata, o Núcleo de

Estudos em Ciência e tecnologia Avícola, a Associa-

ção Brasileira de patologia Veterinária, a Coopera-

tiva Escola dos Alunos do CEFET de Bambuí Ltda.

A atual diretoria do CRMV-MG tem por uma de suas

prioridades o investimento no Programa de Edu-

cação Continuada. Esperamos que a quantidade de

profissionais envolvidos cresça cada vez mais e que

cada um dos médicos veterinários e zootecnistas ins-

critos possam usufruir do maior bem que podemos

oferecer: o conhecimento. 

Programa de Educação Continuada beneficia quase 8000 profissionais
durante 2010 

Conselho Ativo

O poeta José Maria Pereira

O presidente do Conselho Federal de Medicina

Veterinária (CFMV), Benedito Fortes de Arruda,

convocou os delegados-natos e Conselhos Regio-

nais de Medicina Veterinária (CRMVs) para a ado-

ção das providências relativas à assembleia geral

em que serão eleitos os membros que comporão

o CFMV para o triênio 2011/2014.

As eleições serão realizadas no dia 17 de junho,

na sede do CFMV, em Brasília. Os delegados-na-

tos do CRMV-MG são o presidente, prof. Nival-

do Silva, e o vice, Fernando Laender. O eleito é

Antônio Carlos Drumond de Vasconcelos e seu

suplente é Feliciano Nogueira de Oliveira. 

Fonte: Assessoria de Comunicação do CFMV

Eleições CFMV para o triênio 2011/2014

Conheça as novas regras do Programa de Parcelamento dos Débitos
Fiscais para 2011



O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CF-

MV) já está recebendo as indicações para os prê-

mios Professor Paulo Dacorso Filho e Professor

Octávio Domingues - 2011. As medalhas são

concedidas anualmente, pelo CFMV, a profis-

sionais que têm prestado relevantes serviços à

Ciência Veterinária e ao desenvolvimento agro-

pecuário do país, respectivamente.

Qualquer pessoa pode fazer a indicação ao CF-

MV, desde que observados o prazo, documentos

e exigências das Resoluções CFMV nº 677, de

2000, e 870, de 2007, disponíveis no site do mes-

mo. As informações serão analisadas pelos con-

selheiros que, em sessão plenária, elegerão os

agraciados.

Os que quiserem indicar um colega devem pro-

curar o CRMV-MG até 30 de junho. O CFMV re-

ceberá indicações até 31 de julho.

EDIÇÃO 2010
A entrega dos prêmios para os vencedores das

edições 2010 já tem data e local definidos. O

vencedor do prêmio Octávio Domingues será co-

nhecido na cerimônia de abertura do ZOOTEC

2011. O evento será realizado em 23 de maio no

Centro Cultural e de Exposições de Maceió. E o

agraciado com o prêmio Paulo Dacorso Filho

será contemplado no IV Congresso Nacional de

Saúde Pública Veterinária, organizado pela Asso-

ciação Brasileira de Saúde Pública Veterinária

(ANSPV), no dia 20 de novembro de 2011 em

Curitiba, PR.

MEMÓRIA
Os principais prêmios nacionais para a área de

Medicina Veterinária e Zootecnia trazem nomes

que homenageiam grandes profissionais dessas

áreas. O Prof. Paulo Dacorso Filho, falecido no

dia quatro de julho de 1975, era médico e médico

veterinário. Especializado em patologias infec-

ciosas e parasitárias, foi reitor da antiga Escola

Nacional de Veterinária, atual Universidade Fede-

ral Rural do Rio de Janeiro. Prof. Octávio Domin-

gues foi catedrático da Escola Superior de Agri-

cultura Luiz de Queiroz (ESALQ) e primeiro pre-

sidente da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Foi

prof. Octávio que deu o parecer que propunha

“A criação de um Curso ou Escola de Zootecnia,

desmembrando-o das Escolas de Agronomia e de

Veterinária” e, após isso elaborou, juntamente

com seus colegas José Francisco Sanchotene Fe-

lici e Mário Hamilton Vilela, o currículo do curso.

Assessoria de comunicação CFMV

Conselho Ativo

Indicações para os prêmios Professor Paulo Dacorso Filho e Professor 
Octávio Domingues, Edição 2011, já estão sendo recebidas

CRMV-MG e a mídia
O CRMV-MG está cada vez mais presente na mí-

dia. Quando o assunto é Medicina Veterinária e

Zootecnia os veículos têm entrado em contato

com o conselho para falar com os profissionais de

ambas as áreas. Um bom exemplo ocorreu du-

rante a realização da plenária itinerante, em Mon-

tes Claros, quando o conselheiro Afonso Lopes de

Aguiar Júnior foi entrevistado ao vivo, pela Rede

Globo de Televisão, na primeira edição do MGTV. 

Já no dia 12 de abril, também ao vivo, na primeira

edição do Jornal Minas, da Rede Minas de Tele-

visão, o presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo

Silva, concedeu entrevista sobre o papel do médico

veterinário na saúde pública. 

Além da TV, tivemos visibilidade nos principais

jornais impressos e rádios locais.
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Expediente

Especial RT

Presidente do CRMV-MG realiza
palestra na UNIPAC
No dia 12 de abril o presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo Silva, e o

assessor técnico, Moisés Cataldo, ministraram palestra na Universidade

Professor Antônio Carlos (UNIPAC) de Conselheiro Lafaiete. Os alunos

do curso de Medicina Veterinária puderam conhecer mais sobre o pre-

sente e o futuro de sua área de escolha e também sobre ética e responsa-

bilidade técnica. 

O Responsável Técnico dos estabelecimentos (ma-

tadouros e frigoríficos; fábricas de conserva e/ou

embutidos; entrepostos de carnes e derivados; in-

dústrias de subprodutos derivados) que abatem,

industrializam, manipulam, armazenam, benefi-

ciam e embalam produtos ou derivados da carne,

quando no exercício de suas funções, deve: 

• Garantir o cumprimento dos memoriais des-

critivos, quando da elaboração de um produto,

atentando para as atualizações de procedimentos

tecnológicos; 

• Garantir o cumprimento das normas de abate

humanitário; 

• Orientar a aquisição de animais sadios, oriun-

dos de regiões sanitariamente controladas;

• Orientar a aquisição de matéria-prima, aditivos,

conservantes e embalagens legalmente aprovadas,

bem como o seu uso correto e legal; 

• Ter conhecimento sobre a origem, o mecanismo

de ação, a validade e o poder residual dos desin-

fetantes e demais produtos químicos utilizados; 

• Estabelecer o programa integrado de controle

de pragas e roedores; 

• Estar ciente dos programas de controle de quali-

dade dos produtos e das normas de boas práticas

de fabricação; 

• Assegurar os padrões das embalagens e do arma-

zenamento para a conservação do produto final; 

• Orientar sobre os cuidados no transporte e na

comercialização dos produtos; 

• Orientar e treinar a equipe de trabalhadores da

empresa, ministrando-lhes ensinamentos neces-

sários à sua segurança e ao bom desempenho de

suas funções, especialmente práticas higiênico-

sanitárias e manipulação de produtos; 

• Fazer cumprir todas as normas de segurança do

trabalhador e certificar-se de que todos os equipa-

mentos estejam em plenas condições de uso e dis-

poníveis ao pessoal treinado para a sua utiliza-

ção; 

• Trabalhar em consonância com os serviços ofi-

ciais de inspeção e vigilância sanitária, visando a

produção de alimento de boa qualidade; 

• Notificar as autoridades sanitárias das ocorrên-

cias de interesse à saúde coletiva;

• Assegurar a qualidade e a quantidade adequa-

das da água utilizada na indústria; 

• Orientar o tratamento e o uso racional dos eflu-

entes e resíduos orgânicos; 

• Adotar medidas preventivas e reparadoras a

possíveis danos ao meio ambiente provocados

pelo estabelecimento; 

• Garantir o destino dos animais, produtos ou

peças condenados, conforme determinação do

serviço oficial de inspeção, e 

• Conhecer os aspectos legais a que está sujeito o

estabelecimento, especialmente quanto aos regu-

lamentos e normas específicos, tais como:

• Lei nº 7.889/89: Dispõe sobre a inspeção sani-

tária e industrial dos produtos de origem animal,

e dá outras providências.

• Decreto nº 30.691/52: Aprova o novo Regula-

mento da Inspeção Industrial e Sanitária de Pro-

dutos de Origem Animal. (Alterado pelo decreto

1255/62)

• Lei nº 11.812/95: Dispõe sobre a inspeção e a fis-

calização sanitárias de produtos de origem animal

e dá outras providências (legislação estadual).

•  Decreto nº 38.691/97: Baixa o Regulamento da

Inspeção e Fiscalização Sanitária dos Produtos de

Origem Animal (legislação estadual).

Demais orientações e normas vigentes poderão

ser encontradas no Manual de RT, disponível em: 

http://www.crmvmg.org.br/novoportal/Institu-

cional/detalheManualRT.aspx

Conselho Ativo

CRMV-MG na 
Superagro e 
Expovet 2011

Atuação do Responsável Técnico em matadouros, frigoríficos e demais estabeleci-
mentos correlatos

Palestrantes do CRMV-MG e estudantes da Unipac Lafaiete

Visite os estandes 
do CRMV-MG 
na Superagro e 
Expovet 2011!


