
O projeto de lei que permite o uso, a venda e a

fabricação de medicamentos genéricos para ani-

mais (PL1089/03) no Brasil vai entrar na pauta de

votação do Plenário da Câmara, depois de oito

anos de tramitação no Congresso Nacional. O

anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, de-

putado Marco Maia: "nós vamos votar o projeto

que libera fazer genéricos veterinários, que vai

representar uma economia brutal de recursos que

são utilizados por produtores de todo o Brasil na

compra de medicamentos dos seus animais".

Hoje não existem medicamentos genéricos para

animais no Brasil. O mercado de remédios de mar-

ca movimenta mais de três bilhões de reais por

ano no País, isso sem contar as vacinas, segundo

o deputado César Halum, do PPS de Tocantins.

O parlamentar, que é veterinário, destaca que a

liberação dos genéricos pode fazer com que o

preço dos medicamentos caia até 70%, o que tra-

ria vantagens para os produtores do país. "Nós

precisamos diminuir os custos da produção de car-

ne, leite, de proteína animal. E os medicamentos

hoje têm influência no custo final de produção.

Isso aumenta a competitividade nossa no mer-

cado lá fora. No caso de produção de proteínas,

o pequeno produtor passa a ter as mesmas con-

dições do grande, de programar sua medicação,

de dar um vitamínico para o seu animal, de dar

o vermífugo na hora certa para ele melhorar sua

produtividade", declara.

Cesar Halum afirma que os genéricos veteriná-

rios também podem trazer vantagens para as fa-

mílias em geral. "No caso dos animais de esti-

mação, permitir que até a população carente tra-

te seu animal adequadamente. Então as vanta-

gens são inúmeras, a gente fica perplexo de imagi-

nar por que esse projeto demorou tanto para ser

votado aqui na casa", defende. 

Halum destaca que das dez maiores fábricas de

remédios veterinários que atuam no país, nove

são estrangeiras. Segundo o parlamentar, também

era assim antes de o governo liberar os medica-

mentos genéricos para humanos, há 12 anos.

Hoje, com a popularização dos genéricos nas far-

mácias, a situação nesse setor mudou: das dez

maiores indústrias de remédios para humanos no

país, seis são brasileiras.

Fonte: CFMV
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Palavra do Presidente

Caros Colegas,

O boletim “CRMV-MG com Você” foi criado pa-

ra levar mensalmente informações relevantes da

atuação deste conselho de classe para todos os

profissionais inscritos. É nosso dever apresentar

aos colegas os resultados de nossa atuação para

que todos tenham conhecimento do que tem si-

do feito. Em razão da importância deste conselho

para a profissão, de forma geral, nossa atividade

vai muito além dos trabalhos meramente carto-

riais ou burocráticos que o CRMV-MG, por ser

uma Autarquia Federal, está obrigado a realizar.

Acreditamos que os conselhos de classe devem ser

pró-ativos e que temos a necessidade de mudar

os paradigmas pelos quais foram criados, ou seja,

o de serem apenas órgãos de fiscalização. Por esta

forma mais ativa de gestão, com as mudanças na

forma de comunicação e aproximação com os co-

legas veterinários e zootecnistas, pelas ações de

marketing profissional, nas contínuas interações

com políticos, mídias (rádio, televisão e jornais)

e órgãos governamentais (nas três esferas do po-

der), temos recebido da maioria dos colegas ma-

nifestações de apoio e de incentivo, para dar con-

tinuar com nosso trabalho. Isto sem falar no forte

apoio dado pela atual gestão do CRMV-MG aos

projetos de educação continuada que beneficiam

milhares de profissionais em todo o estado.

No dia 09 de setembro comemoramos o dia do

médico veterinário. Como já se tornou tradicio-

nal, o CRMV-MG homenageia 20 colegas como

Destaque 2011, indicados pelas associações, so-

ciedades, instituições de ensino, pesquisa e exten-

são, além de sugestões que chegaram por correio

eletrônico, vindas de diferentes regiões destas Mi-

nas Gerais. Colegas que completaram mais de 50

anos de profissão e ainda em atividade também se-

rão homenageados, pelo muito que contribuí-

ram para a consolidação da veterinária mineira.

Será um resgate à memória da profissão.

Agradeço a todos pelas palavras de incentivo à

nossa gestão à frente do CRMV-MG, um estímu-

lo para que continuemos a trabalhar ainda mais.

Atenciosamente,

Prof. Nivaldo Silva 

CRMV-MG nº 0747

Presidente
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Plenário da câmara dos deputados vai decidir sobre uso, venda e fabricação
de medicamentos genéricos para animais

Acontece

“Acreditamos que os conselhos 
de classe devem ser pró-ativos e 

que temos a necessidade de mudar 
os paradigmas pelos quais foram 
criados, ou seja, o de serem 

apenas órgãos de fiscalização.”
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No dia quatro de agosto foi realizado, pela Asso-

ciação dos Avicultores de Minas Gerais (AVIMIG),

o tradicional evento Avicultor - Edição 2011.

Várias autoridades da avicultura, assim como da

agropecuária em geral, compareceram ao evento.

Entre elas, o vice-presidente da Associação Lati-

no-Americana de Avicultura (ALA) e presidente

executivo da União Brasileira de Avicultura (Uba-

bef), Francisco Turra, o diretor geral do Instituto

Mineiro de Agropecuária (IMA), Altino Rodri-

gues Neto, o deputado estadual Fabiano Tolenti-

no e o presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo

da Silva.

Uma extensa programação marcou o dia. Além

de quatro palestras que enfatizaram a atividade

avícola, foram realizadas também a abertura da

Feira/Assinatura da resolução para composição

do Grupo de Estudo de Licenciamento Ambien-

tal para Avicultura. Outro assunto também ga-

nhou importância no evento: o Fundo Privado

de Emergência Sanitária para a Avicultura do Es-

tado de Minas Gerais (FUNAMIG). Definido, em

regimento, como “órgão associativo civil de di-

reito privado, sem fins lucrativos, que não dis-

tribui lucros ou dividendos, na forma da Lei, prin-

cípios e normas de autogestão, vinculado à AVI-

MIG”, ele “é um corpo associativo aberto e po-

derão participar do seu quadro todas as socieda-

des empresariais de direito privado e pessoas físi-

cas ligadas à avicultura que desenvolvam tal ativi-

dade nesta Unidade Federativa”. O mesmo docu-

mento define que são objetivos do fundo “promo-

ver ações voltadas especificamente ao desenvolvi-

mento dos meios e formas de defesa sanitária aví-

cola no Estado de Minas Gerais e ressarcimento de

ações de abate sanitário em avicultura de subsis-

tência, visando inclusive a erradicação das doen-

ças que possam comprometer a atividade avícola,

buscando a assegurar que esta conte com respal-

do financeiro imediato em situações considera-

das emergenciais”. Os termos e diretrizes for-

mam debatidos pelas autoridades presentes. O

CRMV-MG apóia a criação do fundo que trará

grandes benefícios à avicultura de Minas Gerais.

Acontece

AVIMIG realiza Avicultor 2011

No dia 27 de julho, a Associação Sul Mineira dos

Médicos Veterinários (Assumev) realizou uma reu-

nião com médicos veterinários para debate de as-

suntos relacionados à Medicina Veterinária e Saú-

de Pública. Para participar do debate, o presiden-

te do CRMV-MG, prof. Nivaldo da Silva, com-

pareceu em São Lourenço, cidade na qual o encon-

tro foi realizado. Além de proferir uma palestra

sobre “Responsabilidade Técnica e Saúde Públi-

ca”, Silva reforçou a vontade da atual gestão de

aproximar o conselho das entidades de classe e

dos temas relativos à Medicina Veterinária e Zoo-

tecnia em geral. 

Presidente do CRMV-MG profere palestra em 
São Lourenço

A edição de 2011 da ExpoGenética, mostra de ze-

buínos aprovados pelos principais programas de

Melhoramento Genético do Brasil, foi realizada

entre os dias 13 e 21 de agosto em Uberaba. Neste

ano, concomitantemente ao evento, foi promo-

vido o 8º Congresso Brasileiro das Raças Zebuí-

nas, realizado a cada três anos no Brasil.

De acordo com o blog do evento, o balanço final

aponta um aquecimento no mercado de bovinos

avaliados: os dez leilões virtuais e presenciais fatu-

raram R$11,5 milhões, contra R$10,1 milhões,

do ano passado. 

Paralelamente foram realizados o 8º Congresso

Brasileiro das Raças Zebuínas (anais completos

no endereço http://issuu.com/revista_ abcz/docs/

anais_2011_final) e o 1º Simpósio “Pecuária Tro-

pical Sustentável: Inovação, Avanços Técnico-

científicos e Desafios”.  Estima-se que mais de mil

pessoas tenham ido ao evento, inclusive comiti-

vas internacionais de Moçambique e de Israel e

caravanas de pequenos e médios produtores ru-

rais de 19 municípios mineiros e de universida-

des de várias regiões do Brasil. A programação da

ExpoGenética ainda contou com lançamentos técnicos, como o do Sumário de Touros da ABCZ.

ExpoGenética 2011

Paulo César Maciel

Farmacêuticos pesquisadores da Universidade de

São Paulo (USP), em Ribeirão Preto, desenvol-

veram uma pomada para tratar as lacerações cau-

sadas pela leishmaniose cutânea, após receber

R$1,4 milhão em subvenção da Finep. O medica-

mento inovador, feito com fruto da biodiversi-

dade brasileira, é uma alternativa ao tratamento

atual, que apresenta mais efeitos colaterais.

Todos os anos, mais de dois milhões de pessoas

de 88 países contraem leishmaniose. Segundo a

Organização Mundial de Saúde (OMS), a epide-

mia parasitária está entre as seis maiores da atua-

lidade. A forma cutânea representa mais de 75%

dos casos e provoca graves feridas e deformida-

des na pele e nas cartilagens. São 350 milhões de

pessoas expostas ao mosquito transmissor, das

quais 12 milhões são brasileiros. 

A leishmaniose é uma das “doenças negligencia-

das” pela indústria farmacêutica internacional,

que atingem as populações pobres da África, Ásia

e América Latina. Para combater essa tendência,

a Finep destinou R$ 450 milhões em 2008 para

projetos de medicamentos contra essas doenças

“esquecidas”. 

A leishmaniose cutânea é menos grave do que a

visceral, mas o tratamento tradicional de ambas

pode levar o paciente à morte.

Fonte: Secom

Laboratório lança primeira pomada para leishmaniose cutânea

Prof. Nivaldo da Silva e autoridades

Prof. Nivaldo da Silva e membros da Assumev
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Conselho Ativo

Leônidas Ottoni Porto tomou posse da Delegacia

Regional do CRMV-MG em Teófilo Otoni. Em-

possado em 12 de agosto, o médico veterinário

assumiu o posto antes ocupado por Audomar Mi-

nas Novas Marques.  Porto é médico veterinário

e especializado em Administração Rural. Além

de autônomo, atua como instrutor do Serviço

Nacional de Aprendizagem Rural de Minas Ge-

rais (Senar –MG) e é membro da diretoria do Sin-

dicato dos Produtores Rurais de Teófilo Otoni. 

Durante a posse, o presidente do CRMV-MG, prof.

Nivaldo da Silva, desejou sucesso ao delegado e

agradeceu o desempenho e dedicação de Marques

durante os cinco anos nos quais ocupou o posto.

Na ocasião relembrou as expectativas do con-

selho em relação ao cargo e almejou um mandato

próximo às associações locais e entidades ligadas à

Medicina Veterinária e à Zootecnia. 

O novo delegado pretende promover a integra-

ção entre os profissionais da área, discutindo pro-

jetos e ações que valorizem as profissões de mé-

dico veterinário e zootecnista. 

A promoção de palestras sobre responsabilidade

técnica e as relações de mercado de trabalho, en-

fatizando os valores éticos para a prática do exer-

cício profissional, é uma das metas da delegacia

de Teófilo Otoni. Outro projeto enfatizado é o for-

talecimento da parceria entre o CRMV-MG e a

Sociedade Regional de Medicina Veterinária dos

Vales do Mucuri e Jequitinhonha (SRMUM) na

realização de palestras e cursos por meio do Pro-

grama de Educação Continuada. Uma atuação

junto aos órgãos de Saúde Pública da região tam-

bém é meta de Porto. 

Teófilo Otoni tem novo delegado regional

O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CF-

MV) aprovou o novo regimento interno do CR-

MV-MG. Mesmo havendo uma resolução da ins-

tituição federal que padroniza os regimentos em

âmbito nacional, em Minas Gerais algumas pe-

culiaridades locais serão contempladas. 

Por meio da resolução nº 342, foi instituído que,

por meio do regimento interno, o CRMV-MG

deve buscar novas alternativas que o permitam

“desempenhar sua missão e administrar os bens

e serviços da Autarquia de forma dinâmica e efi-

ciente, valorizando, inclusive, o conhecimento, a

competência e o desempenho da força de tra-

balho”. 

Novo regimento interno do CRMV-MG foi aprovado pelo CFMV 

Leônidas Ottoni Porto

O CRMV-MG, mais uma vez, promove uma ho-

menagem aos médicos veterinários que se des-

tacaram ao longo do ano. Tradicionalmente reali-

zada no dia nove de setembro, dia do médico vete-

rinário, a cerimônia de 2011 chega com uma gran-

de novidade: todos os profissionais que têm mais

de 50 anos de formados e ainda encontram-se em

atividade recebem uma homenagem especial pe-

la contribuição à área. Na data comemorativa dos

250 anos da Medicina Veterinária no mundo e 100

no Brasil é justo que sejam reconhecidos aqueles

que dedicaram parte de vida ao exercício da pro-

fissão. 

Conheça os profissionais que receberão as hon-

rarias de Destaque 2011:

Adriane Pimenta da Costa 
Beatriz Cordenonsi Lopes 
Cleyton Eustáquio Braga
Eduardo Dias Santiago
Eduardo Valias Vargas
Flamarion Tenório de Albuquerque
Flávia Maria de Oliveira Borges Said
Flávio Salim Augusto Nogueira
José Duarte Filho

José Lúcio dos Santos
José Maria Pereira
Júlio Gonçalves Pereira Filho
Márcio Danilo Botrel Coutinho
Maria Emília Mendes
Paulo Sérgio de Arruda Pinto
Renato de Lima Santos
Renato Nunes de Faria
Ricardo Junqueira Del Carlo
Ricardo Palhares
Silvana Tecles Brandão
Walmir Santos Viana

CRMV-MG comemora “Dia do Médico Veterinário”

Conheça trechos do documento que tem por in-

tuito de esclarecer a importância e funções do

médico veterinário na Saúde Pública: 

“(...) É da competência privativa do médico  vete-

rinário (...)  e) a direção técnica sanitária dos es-

tabelecimentos industriais e, sempre que pos-

sível, dos comerciais ou de finalidades recreati-

vas, desportivas ou de proteção onde estejam, per-

manentemente, em exposição, em serviços ou

para qualquer outro fim animais ou produtos de

sua origem; f) a inspeção e a fiscalização (...)  sa-

nitário, higiênico e tecnológico dos matadouros,

frigoríficos, fábricas de conservas de carne e de

pescado, fábricas de banha e gorduras (...) , usi-

nas e fábricas de laticínios, entrepostos de carne,

leite, peixe, ovos, mel, cera e demais derivados da

indústria pecuária (...)”.

(...) Para a adequação dos Municípios às exigên-

cias legais oriundas da União e do Estado, suge-

rimos a V. Exa. as seguintes providências básicas:

a) criação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM)

para o efetivo controle higiênico-sanitário dos

produtos de origem animal; b) instalação do

Matadouro Municipal ou, se já existente, adequá-

lo às normas sanitárias emanadas da União e do

Estado; c) admissão de médicos veterinários para

a prévia inspeção e a fiscalização do abate de ani-

mais e  das indústrias de produtos de origem ani-

mal e de seus derivados, bem como para o desen-

volvimento de campanhas de saúde pública des-

tinadas ao combate das zoonoses (...).

Os interessados podem ler a carta completa no por-

tal do CRMV-MG (www. crmvmg.org.br).

CRMV-MG envia carta aos prefeitos dos municípios de Minas Gerais  
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Expediente

Atenção formandos de 1996
No dia 26 de novembro a turma que se graduou
em 1996, na Escola de Veterinária da Universi-
dade Federal de Minas Gerais (UFMG), comemo-
ra 15 anos de sua formatura. Os interessados em
comparecer à comemoração deverão entrar em
contato com Ana Cristina (vetdez96@yahoogru-
pos.com.br). 

Alerta

O CRMV-MG já se pronunciou várias vezes so-

bre o oferecimento de serviços veterinários em

clubes de descontos na Internet. Foram publi-

cadas notas e matérias nos veículos de comuni-

cação, assim como foi enviada uma carta a todos

os profissionais inscritos demonstrando o posi-

cionamento do conselho em relação a esta práti-

ca. No entanto, a instituição ainda recebe denún-

cias referentes a este tipo de publicidade, tanto

advindas de médicos veterinários quanto da so-

ciedade em geral. Dessa forma, o CRMV-MG se

vê impelido a advertir aqueles que oferecem ser-

viços a preços abaixo dos praticados no mercado.

E lembra também que o Código de Ética da pro-

fissão destaca:

CAPÍTULO VI – DA RELAÇÃO COM OS CO-

LEGAS

Art. 15. É vedado ao médico veterinário:

VI - atrair para si, por qualquer modo, cliente de ou-

tro colega, ou praticar quaisquer atos de concor-

rência desleal

CAPÍTULO VIII - DOS HONORÁRIOS PRO-

FISSIONAIS

Art. 21. Ao médico veterinário não é permitida a

prestação de serviços gratuitos ou por preços abaixo

dos usualmente praticados, exceto em caso de pes-

quisa, ensino ou de utilidade pública.

CAPÍTULO XIV - DA PUBLICIDADE E DOS

TRABALHOS CIENTÍFICOS

Art. 34. A propaganda pessoal, os receituários e a

divulgação de serviços profissionais devem ser em

termos elevados e discretos.

Art. 35. As placas indicativas de estabelecimentos

médicos veterinários, os anúncios e impressos de-

vem conter dizeres compatíveis com os princípios

éticos, não implicando jamais em autopromoção,

restringindo-se a:

I - nome do profissional, profissão e número de ins-

crição do CRMV;

II - especialidades comprovadas;

III - título de formação acadêmica mais relevante;

IV - endereço, telefone, horário de trabalho, con-

vênios e credenciamentos;

V - serviços oferecidos.

Art. 36. Não é permitida a divulgação, em veículos

de comunicação de massa, de tabelas de honorários

ou descontos que infrinjam os valores referenciais

regionais.

RESOLUÇÃO DO CFMV Nº 780, DE 10 DE DE-

ZEMBRO DE 2004, que estabelece critérios para

normatizar a publicidade no âmbito da Medicina

Veterinária, conceituando os procedimentos para

divulgação de temas de interesse médico-veteriná-

rio e dá outras providências. 

Art. 1º Será entendido como publicidade a divul-

gação pública, veiculada por qualquer forma ou meio

de comunicação, de atividade profissional resul-

tante de iniciativa, participação e/ou anuência do

médico veterinário.

Neste contexto, esclarecemos que as denúncias

estão sendo investigadas e será instaurado processo

ético contra aqueles que insistirem na prática. 

CRMV-MG se posiciona, novamente, quanto 
ao oferecimento de serviços veterinários em
clubes de descontos 

Acontece

Acontece

Sociedade Regional de
Medicina Veterinária e
Zootecnia Vale do Mucuri
elege nova diretoria
No dia 12 de agosto, em Teófilo Otoni, tomou

posse a nova diretoria da Sociedade Regional de

Medicina Veterinária e Zootecnia Vale do Mucuri.

Os recém empossados da gestão 2011/2013 são

Presidente: Leonardo Godinho Santos

Vice-presidente:Weber Cantão Ottoni

1º Tesoureiro: Cristalino César Batista

2º Tesoureiro: Diego Rêgo Gazzinelli

1º Secretário: Patrícia Souza Neto Bossi

2º Secretário: Ivane Fonseca

Diretor Sócio-Cultural: Marquelle Souto

Conselho Fiscal Efetivo:

Antonio Augusto Vieira Bossi

Luiz Carlos Moreira Pinheiro

Wellys Matos Laender

Conselho Fiscal Suplente: 

Herman Leonard Pereira Norte

Moisés Lourenço Bossi Lima

Paulo Fernando de Azeredo Porto

Presente na posse, o presidente do CRMV-MG,

prof. Nivaldo da Silva, deseja sucesso à nova ges-

tão e reitera o apoio do conselho ao órgão. 


