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Palavra do Presidente
Caros colegas,
Nunca como nos dias de hoje os princípios da
ética e da justiça estão tão em falta. Fala-se muito
mais em falta de ética na política, na economia,
na vida e até mesmo na ciência. Assistimos quase
todos os dias episódios que mostram o quanto a
atitude de alguns brasileiros desmerece os valores
éticos e morais que devem ser preservados para
que possamos deixar para gerações futuras um
País melhor. Isso é muito preocupante se considerarmos que as pessoas, especialmente as crianças
e os jovens, aprendem o que vivenciam. Cada vez
mais aquela “máxima” de tirar vantagem em tudo
e a qualquer custo justifica as ações. Pior ainda
quando se multiplicam os casos de impunidade,
devidos às manobras jurídicas que postergam os
julgamentos de pessoas “poderosas” até caducar
ou pelo apoio de pessoas também “poderosas” interessadas na não punição dos envolvidos em episódios de corrupção e desvios de verbas, principalmente da classe política. Os interesses de alguns grupos políticos estão acima dos interesses
nacionais. Revistas, jornais, telejornais e informativos nas rádios divulgam até a exaustão fatos cada vez mais deprimentes relacionados à corrupção, roubos, obras superfaturadas e inacabadas,
obras pagas e não realizadas, enfim, uma lista de

atos ilícitos que deveria causar, no mínimo, a indignação da sociedade brasileira. O que se vê, no
entanto, é que, ao invés de indignar-se, parte da
população mostra certa indiferença aos fatos.
Esta indiferença tende a crescer em face da população não mais acreditar nas instituições, como
mostrado constantemente nas enquetes de opinião pública ou porque esta população “fechou os
olhos” aos fatos, estando alienada de tudo.
“O que me preocupa não é o grito dos maus. É o
silêncio dos bons” dizia Martin Luther King. Hoje, o que preocupa as pessoas interessadas em ver
um melhor destino para este País é o silêncio dos
indiferentes. Quanto menos indignada ficar a população diante de tantos fatos, mais tranquilos
estarão aqueles que praticam atos ilícitos. Será que
estamos mudando os valores éticos de nossa sociedade, onde certas práticas passarão a ser vistas
como aceitáveis?
Muitos perguntarão a razão desta manifestação.
Muito simples! Ela vem da preocupação com esta
inversão de valores para nossa sociedade. Os conselhos de classe foram instituídos para defender
a sociedade dos maus profissionais e zelar pela ética profissional. Diante de tantos fatos degradantes, dos maus exemplos para todos nós e da
não punição dos responsáveis, poderá se chegar a

um momento em que muitos se sentirão também estimulados a esquecer dos valores éticos para a prática do exercício profissional. Como ficarão os conselhos de veterinária diante desta situação? A sociedade tem que reagir e mostrar que
nem todos estão indiferentes a esta situação e que
os valores éticos e morais ainda estão vivos dentro de todos nós.
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente

Conselho Ativo

16ª reunião do COESUI-MG Comitê Estadual de Sanidade de Suídeos
No dia 21 de julho foi realizada a 16ª reunião do
Comitê Estadual de Sanidade dos Suídeos (COESUI), na sede do CRMV-MG. Participaram os
membros e médicos veterinários Frederico Polesca Soares, representante da Associação dos Suinocultores do Vale do Pirantga (ASSUVAP)/Cooperativa dos Suinocultores de Ponte Nova e Região (COOSUIPONTE), Aline Cândida Moreira,
da Cooperativa dos Produtores Rurais do Oeste
de Minas Gerais (COOPEROESTE), José Miguel
Schettini Henriques, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Roberto
Maurício Carvalho Guedes, da Associação Brasileira de Veterinários Especialistas em Suínos (ABRAVES), José Lúcio dos Santos, do Laboratório
de Microbiologia Veterinária (MICROVET), Ronaldo Reis, consultor do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Adrieny Trindade Reis da Pon-
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tifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(PUC-MG), Júnia Patrícia Mafra Gonçalves, do
Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e presidente do COESUI, Antônio Rodrigues de Oliveira,
da Cooperativa Regional dos Suinocultores em
Passos (COOPERPASSOS), Moisés Cataldo Santiago do CRMV-MG e prof. Nivaldo da Silva,
presidente do CRMV-MG.
Dentre os vários assuntos debatidos, foram enfatizados aqueles relativos à saúde dos suínos e
sua respectiva fiscalização. Durante a discussão
ficou evidenciada a necessidade de treinamentos
para os médicos veterinários que militam no setor, como também para os que interessam em iniciar nessa atividade. Foi solicitada a participação
do CRMV-MG na efetivação dessa proposta, tendo o presidente, prof. Nivaldo Silva, se manifestado de forma positiva em relação a esta propos-

ta. Quanto ao número de granjas por responsável
técnico ficou definido o máximo de 60 estabelecimentos por profissional, podendo o RT distribuir as visitas em função do seu conhecimento a
respeito das condições sanitárias das granjas por
ele assistidas.

Reunião Coesui-MG na sede do conselho
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CRMV-MG participa da 30ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga
Marchador
A 30ª Exposição do Mangalarga Marchador, realizada entre os dias 13 a 23 de julho, teve quase
1400 animais inscritos. Por meio de uma demanda criada por um convênio firmado em 2010
entre o CRMV-MG e a Associação Brasileira dos
Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), a fiscal veterinária do CRMV-MG, Fer-

nanda Ciolfi, esteve presente no evento. Uma vez
que o documento estabelece objetivos como a defesa do consumidor e da ética profissional e fiscalização no campo da ética em relação aos profissionais médicos veterinários envolvidos na Exposição Nacional promovida pela ABCCMM no
Parque de Exposição Bolívar Andrade, a fiscal

acompanhou a recepção dos animais.
A representante do CRMV-MG manteve contato
direto com os profissionais médicos veterinários
presentes no evento e realizou uma orientação
direcionada à prevenção de doping aos animais
que participaram das provas de desempenho.

CRMV-MG na Expomontes 2011
Entre primeiro e dez de julho foi realizada, na
cidade de Montes Claros, a Expomontes 2011,
considerada a melhor exposição agropecuária da
região norte mineira. No dia sete, o CRMV-MG
realizou um Ciclo de Palestras, por meio de uma
parceria entre a Delegacia Regional de Montes
Claros e a Associação Norte Mineira de Médicos
Veterinários e de Zootecnistas (AVZ). Foram debatidos o confinamento de bovinos e a insemi-

nação artificial em tempo fixo. Além de promover o conhecimento, o CRMV-MG participou
do evento com um stand para mostrar à sociedade a importância dos médicos veterinários
e zootecnistas.
A delegada regional Silene Maria Prates Barreto
coordenou as ações. Prof. Nivaldo Silva, presidente do CRMV-MG, participou dos eventos
promovidos pelo conselho.

Stand do CRMV-MG na Expomontes

CRMV-MG homenageia formandos
O CRMV-MG entregou certificado e bótom para
as alunas destaque dos cursos de Medicina Veterinária – Débora Ribeiro Orlando – e Zootecnia
– Vanessa Avelar Silva –, da Universidade Federal
de Lavras (UFLA). A cerimônia de formatura foi
realizada no dia 29 de julho e o conselheiro e zootecnista Adauto Ferreira Barcelos representou o
CRMV-MG.
Mayara Ferreira Brito, da Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUC-MG), e Débora
Cristina Sampaio de Assis, da Universidade Fede-

ral de Minas Gerais (UFMG), ambas formandas
em Medicina Veterinária, também foram homenageadas. No dia sete o tesoureiro do CRMV-MG,
Antônio Arantes, entregou o destaque à primeira. No dia 20, o presidente do CRMV-MG, prof.
Nivaldo Silva, entregou à segunda.
O CRMV-MG, em sua política de valorização da
educação continuada e aproximação com os novos profissionais, presta homenagem a fim incentivar médicos veterinários e zootecnistas.

Alunas que se destacaram nos cursos
de Veterinária e Zootecnia da UFLA

CRMV-MG realiza primeira reunião plenária do segundo semestre
No dia dois de agosto foi realizada a 406º Reunião Plenária Ordinária, a primeira do semestre
que se inicia. Toda a diretoria do CRMV-MG,
assim como o Corpo de Conselheiros, compareceu. Conselheiros suplentes também participaram da avaliação de mais de 250 processos, entre
eles 100 pedidos de inscrição de pessoa física. Com
os novos pedidos, atingiu-se o número de 12.080
médicos veterinários, 1.819 zootecnistas e 13.044

empresas inscritas.
Novos projetos e ações que valorizam as profissões de médico veterinário e zootecnista foram
debatidos. O presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo Silva, manifestou sua posição desfavorável
à participação de médicos veterinários em clubes
de desconto da Internet. O assunto já foi tema de
matéria neste boletim e ainda de carta enviada
aos profissionais.
Diretoria e conselheiros do CRMV-MG na Reunião Plenária

Acontece

Sociedade Brasileira de Zootecnia realiza reunião anual
Entre 18 e 21 de julho foi realizada a 48º Reunião
Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, em
Belém do Pará. Mais de 1500 profissionais puderam reciclar seu conhecimento sobre a área no
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evento que teve o CRMV-MG como parceiro.
Dentre os palestrantes destacaram-se os mineiros
Dra. Théa Miriam Machado, Dr. José Domingos
Guimarães, Dr. Carlos Eduardo do Prado Saad e

Dra. Flávia Saad, todos apoiados pelo Programa
de Educação Continuada do CRMV-MG.
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Acontece

Estomatite vesicular em equinos: sinal de alerta
ligado
Diante da ocorrência de casos suspeitos de estomatite vesicular (EV) em equinos, em alguns
municípios mineiros, o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), por meio de sua Gerência de
Defesa Animal, tem intensificado as ações de investigação epidemiológica dessa doença nas regiões da Zona da Mata, Campos das Vertentes,
Sul e Metalúrgica, desde o início de junho.
Como parte dessas ações, várias propriedades rurais suspeitas de ocorrência da enfermidade foram visitadas. Os animais foram inspecionados
clinicamente, fotografados e foram realizadas biópsias de tecidos da cavidade oral com lesões e normais para pesquisa de prováveis agentes infecciosos. A ração e forragem oferecidas aos animais
foram coletadas para análise.
Como parte das medidas adotadas o IMA tem
intensificado a fiscalização e inspeção clínica dos
animais, em especial dos equinos, nos eventos agro-

pecuários. Outra medida foi expedição de documento determinando a proibição de ocorrência
de eventos pecuários, nos municípios listados de
Desterro de Entre Rios, Entre Rios de Minas, Jeceaba, São Brás do Suaçuí, Lagoa Dourada, Prados e Resende Costa.
Essas ações de defesa sanitária animal estão sendo adotadas em caráter preventivo, enquanto o
órgão aguarda resultados de exames laboratoriais.
O CRMV-MG alerta que esta é uma doença de
notificação obrigatória, devendo ser comunicado
ao IMA todo caso de suspeita da doença. A EV é
uma zoonose.

Lesão interna de lábio equino

Fonte: http://imanet.ima.mg.gov.br/nova/noticias/noticias_2011/julho/12-7-estomatite.htm
http://www.dacaf.com.br/index.php?secao=ver_noticia&id_noticia=74
Imagens: http://vet.sagepub.com/content/43/6/943.full
Lesão externa de lábio equino

CRMV-MG recebe visita ilustre
O médico veterinário e ex-secretário geral do
CRMV-MG, José Oswaldo de Matos, prestou
uma visita de cortesia, a fim de conhecer as novas
instalações, no dia 20 de julho. Na ocasião encontrou o presidente do conselho, prof. Nivaldo

Silva. A ilustre presença serve de incentivo a
todos os médicos veterinários e zootecnistas de
Minas Gerais: as portas do CRMV-MG estão
sempre abertas.
João Tarcízio, Prof. Nivaldo Silva, José Oswaldo,
Dr. Antônio Carlos e Moisés Cataldo.

Nova diretoria da AVZ toma posse
A nova diretoria da Associação Norte Mineira de
Médicos Veterinários e Zootecnistas (AVZ) tomou posse em Montes Claros, na delegacia do
CRMV-MG, em julho. O médico veterinário
Danillo Velioso Ferreira Murta e o zootecnista
Luiz Fernando Chaves Mendes são respectiva-

mente os novos presidente e vice. Os recém empossados pretendem continuar a parceria com o
CRMV-MG na realização de projetos que promovam a educação continuada.
O CRMV-MG os parabeniza e estima sucesso na
gestão.
Posse da diretoria da AVZ.

Faculdade de Medicina Veterinária da UFU comemora seus 40 anos
O curso de Medicina Veterinária da Universidade
Federal de Uberlândia (UFU) comemora, neste
ano, seus 40 anos. E para festejar, a instituição
preparou uma semana de eventos, na qual o
CRMV-MG é um dos apoiadores. Dentro da
programação haverá a semana Técnico-científica. Essa semana vai do dia dez ao dia 16 de
setembro.
Paralelo a esta semana também acontecerá o VIII
Encontro Técnico de Ciência e Tecnologia Avícolas. Tudo isso é uma forma de comemorar os
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anos de trabalho dedicados ao ensino, à pesquisa
e à extensão – um compromisso com o desenvolvimento do setor do agronegócio, em especial,
a avicultura.
Por fim, os ex-alunos também poderão participar desta festa. Este espaço vai ser para todos
aqueles que já passaram pela instituição e agora
querem compartilhar suas histórias. Por isso,
relembre os grandes momentos de sua vida, pois
com isso é possível reviver os 40 anos de história
de todos os que passaram ou ainda estão lá. Envie

sua história para a faculdade.
Diante da comemoração o CRMV-MG não poderia estar de fora da iniciativa. Por isso, irá realizar a Plenária Itinerante na cidade do Triângulo
Mineiro. O intuito é promover a regionalização
da entidade e criar uma agenda de atuação do
conselho na região. Esta plenária será aberta ao
público e contará com diversas autoridades.
Entre no site e confira toda programação e informação: www.aniversario.famev.ufu.br
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Número de processos éticos julgados pelo
CRMV-MG cresce a cada década
Em um levantamento promovido pelo setor de
fiscalização do CRMV-MG foi constatado um
aumento exponencial no número de processos
éticos julgados pelo conselho. Conforme demonstra o gráfico, na década de 2000 concentrou-se
70% dos realizados na história da instituição. O
crescimento está ainda mais evidente nesta década: apenas a partir de 2010 nota-se a presença
de 16% do total de processos.

Atribui-se o crescimento a inúmeros fatores,
dentre eles o aumento do número de escolas de
Medicina Veterinária e Zootecnia e, consequentemente, de profissionais no mercado; a instituição
do Código do Consumidor, na década de 90 do
século passado e especialmente uma atuação mais
presente do CRMV-MG, com o acato de mais
processos e uma fiscalização mais intensa.
Dentre os objetos da denúncia, o mais comum é
o questionamento sobre procedimento técnico
profissional. Conheça a proporção entre os tipos:

Conselho Ativo

Para adequar-se às demandas e atualizar o conhecimento dos inscritos, o CRMV-MG editou uma
versão atualizada do Manual de Responsabilidade
Técnica. Mais completa, a publicação possui as
resoluções mais atuais para consulta. Em breve,
todos os inscritos poderão baixar a sua versão no
portal do CRMV-MG (www.crmvmg.org.br).

2011: 250 anos da profissão no
mundo e 100 anos da Medicina Veterinária Brasileira.

CRMV promoverá solenidade de
entrega das carteiras profissionais
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Em acato à Resolução nº 926/2009, do Conselho Federal de Medicina
Veterinária (CFMV), na qual ficou instituída a solenidade de entrega
da cédula de identidade profissional de médico veterinário e de zootecnista, o CRMV, a partir do segundo semestre de 2011, realizará a
mesma no Estado.
De acordo com o CFMV, o conselho de cada estado deve definir as
suas regras de entrega. A Resolução nº 341, do CRMV-MG, estabelece o procedimento a ser realizado em Minas Gerais. O profissional
pode escolher entre receber a sua carteira na sede ou nas delegacias,
em sessão solene. As carteiras serão entregues aos recém-inscritos
no prazo máximo de 30 dias do deferimento da inscrição, ocasião
em que prestarão, em voz alta e conjuntamente, o juramento das respectivas profissões. Se, após seis meses da ciência do deferimento da
inscrição, o requerente não comparecer para prestar o juramento em
sessão solene, a inscrição será suspensa e o processo arquivado, devendo o profissional requerer nova inscrição. Casos não previstos na
resolução serão avaliados em plenária.

CRMV-MG lança nova
edição do Manual de
Responsabilidade Técnica
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