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Boletim Informativo do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais

Palavra do Presidente
Prezados Colegas,
Agradecemos a participação de todos no
processo eleitoral terminado em 23 de março. Veterinários e zootecnistas escolheram
livremente seus representantes para fazer a
gestão deste Conselho no período entre 2012
e 2015. Foi o reconhecimento de um trabalho realizado em prol de nossas profissões,
um trabalho voltado para a valorização e o
respeito profissional. Cumpre-nos, agora,
seguir em frente e honrar os compromissos
assumidos, para que todos possam continuar
a acreditar que este CRMV-MG está no caminho certo. Em nome dos membros da chapa
vencedora nossos agradecimentos.
Agradecemos aos membros da Comissão Eleitoral Regional (CER), na pessoa do seu presidente Dr. José Miguel Schettini, pelo trabalho realizado durante o processo eleitoral,
pela firmeza e correção na condução do mesmo, o que garantiu a isenção e lisura do pleito.
Mesmo durante o período eleitoral não nos

descuidamos de nossa missão como presidente da casa do veterinário e da casa do
zootecnista. Vários colegas nos perguntaram
sobre as ferramentas de comunicação, sentindo a falta de informações sobre as ações
desenvolvidas pelo conselho de classe. Assim
o boletim, newsletter, revista e comunicados
foram colocados em “stand by”, esperando
passar as eleições, para que os comunicados
de nossas ações em prol dos colegas e das
profissões não fossem confundidos com propaganda eleitoral. Retomamos agora, com a
grata satisfação de dizer que os colegas estarão recebendo as novas edições da Revista
V&Z em Minas e dos Cadernos Técnicos, importantes ferramentas de nosso Programa
de Educação Continuada.
A palavra agora é de reconstrução, pois queiramos ou não, todo processo eleitoral deixa
as suas marcas, mas esperamos que este seja
um breve período. Afinal o Conselho é de todos e não pertence às pessoas que o admi-

nistram, mas a todos os colegas médicos veterinários e zootecnistas destas Minas Gerais.
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente

Conselho Ativo

O CRMV-MG presente na elaboração do novo Código de Saúde de Belo Horizonte
O Código Sanitário de Belo Horizonte está
passando por reformulação e o CRMV-MG
está participando ativamente na elaboração
da subseção que trata das zoonoses.
Desde o ano passado, o CRMV-MG foi convidado pela Secretaria Municipal de Saúde
para participar da elaboração do novo Código de Saúde do município de Belo Horizonte.

Dentro do novo código, as ações de saúde
pública para o controle das zoonoses seguem
vigorando, porém assumem uma dimensão
mais moderna e atual, ao serem inseridas no
contexto do controle populacional dos animais domésticos e aliadas aos conceitos de
bem estar animal e guarda responsável. A mudança de nomenclatura de Código Sanitário
para Código de Saúde denota o perfil e as ca-

racterísticas que tem se buscado atribuir a esse importante dispositivo legal.
Desta forma, espera-se que o novo Código
de Saúde do município de Belo Horizonte
possa estar na vanguarda e trazer a efetividade que se espera quanto às ações de saúde
pública.

Solenidade de Entrega de Carteiras
O CRMV-MG, representado por seu
presidente Prof. Nivaldo da Silva, realizou entrega de carteiras para os profissionais de Medicina Veterinária e de ZooCRMV-MG COM VOCÊ

tecnia. As solenidades aconteceram nos
dias 29 de fevereiro (Varginha), 1º de
março (Juiz de Fora), 2 de março em Belo Horizonte e 18 de março em Uber-

lândia. Ao todo, 160 pessoas receberam
suas carteiras para exercício da profissão.
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Eleições 2012
No dia 23 de março de 2012 realizou-se o Processo Eleitoral para a escolha da Diretoria Exe cutiva e do Corpo de Conselheiros (Triênio 2012/2015). Participaram mais de 7 mil
profissionais entre médicos veterinários e zootecnistas que fizeram valer seu poder de voto presencialmente ou através de envio pelos
Correios.
A Chapa 1 – Valorização e Respeito foi a vencedora. Os profissionais que compõem a Diretoria Executiva e o Corpo de Conselheiros
são conhecidos pela capacidade de trabalho
e história dentro da Medicina Veterinária e
Zootecnia.
Entre as propostas da Chapa 1, a principal

delas é manter os princípios da atual gestão
do CRMV-MG baseados em valores éticos,
probidade e transparência, buscando acima
de tudo, respeitar, valorizar e lutar pelas categorias profissionais representadas. A valorização das profissões de médico veterinário
e zootecnista através de marketing profissional para conscientização da sociedade,
ampliação de fiscalização para combater exercício ilegal da profissão, criação de uma Ouvidoria e luta por melhores salários são algumas das metas da Chapa vencedora.
O CRMV-MG parabeniza a Chapa 2 por sua
participação enriquecedora no processo eleitoral e agradece aos colegas por exercerem

Descrição

Quantidade

Total de Eleitores votantes

6.459

Total de votos válidos

5.913

Total de votos nulos

419

Total de votos em branco

127

Total de votos sob pendência recursal

7

Votos para Chapa 02 - Transparêcnia e Resultados:
Questão de Ética

2.912

Votos para Chapa 01 - Valorização e Respeito

3.001
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seu direito de voto, contribuindo para um
Conselho cada vez melhor.
CHAPA 01: VALORIZAÇÃO E RESPEITO
Diretoria Executiva:
Presidente: Prof. Nivaldo da Silva – CRMV-MG nº. 0747
– Escola de Veterinária/UFMG
Vice-Presidente: Dra. Therezinha Bernardes Porto – CRMV-MG nº. 2902 – IMA
Secretária Geral: Profª. Adriane da Costa Val Bicalho –
CRMV-MG nº. 4331 – Escola de Veterinária/UFMG
Tesoureiro: Dr. João Ricardo Albanez – CRMV-MG nº.
0376/Z – SEAPA/EMATER-MG
Conselheiros:
Dr. Adauto Ferreira Barcelos – CRMV-MG nº. 0127/ Z –
EPAMIG/Lavras
Dr. Affonso Lopes de Aguiar Jr.– CRMV-MG nº. 2652 –
Veterinário Autônomo/Montes Claros
Dr. Demétrio Junqueira Figueiredo – CRMV-MG nº. 8467
– Superintendência Regional de Saúde de Varginha-MG.
Dr. Fábio Konovaloff Lacerda – CRMV-MG n° 5572 –
SFA/MAPA/BH
Prof. João Carlos Pereira da Silva – CRMV-MG nº. 1239 –
Depto. de Veterinária/UFV
Dr. Manfredo Werkhauser – CRMV-MG nº. 0864 – ANCLIVEPA/BH
Profa. Antônia da Maria Filha Ribeiro – CRMV-MG nº.
0097/Z – UNIMONTES/Janaúba
Prof. Flávio Salim – CRMV-MG n° 4031 – PUCMINAS/
Betim
Dr. José Carlos Pontello – CRMV-MG nº. 1558 – Veterinário Autônomo/Juiz de Fora
Dra. . Juliana Toledo – CRMV-MG nº. 5934 – Laboratório
Novartis/BH
Dr. Paulo César Dias Maciel – CRMV-MG nº. 4295 – TRIPET– Uberlândia-MG
Prof. Renato Linhares Sampaio – CRMV-MG n° 7676 –
UNIUBE/Uberaba
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Fique por Dentro

Cancelamento de registro no CRMV-MG
A inscrição de profissionais de nível superior das categorias profissionais regulamentadas (advogado, farmacêutico, médico, cirurgião dentista, médico veterinário, zootecnista e outras) é obrigatória, por força das Leis
que criaram os respectivos Conselhos Federais e Regionais das respectivas profissões.
Os professores, pós-graduandos e quem se
fez valer do título também devem manter suas
inscrições ativas, de acordo com o art 3º, da
Resolução nº 680/00.
O cancelamento do registro profissional do
médico veterinário e do zootecnista é possível no CRMV-MG, desde que o profissional deixe de exercer o ofício, ou seja, mude
de profissão ou se aposente.
O perfil do profissional de Medicina Veterinária que pede cancelamento de registro no
CRMV-MG demonstra algo que pode sur-

preender: o maior número de cancelamentos está justamente entre os que têm poucos
anos de atuação.
No ano de 2011, dos 121 pedidos de cancelamento de médicos veterinários, 44 tinham menos de cinco anos de exercício da profissão, ou
seja, aproximadamente 37% do total de cancelamentos. Por aposentaria o percentual cai para
12% no mesmo ano. Entre os profissionais de
Zootecnia o perfil é diferente: em 2011, foram
42 cancelamentos de registro sendo que a maioria deles ocorreu entre os profissionais com
mais de 20 anos de profissão.
ATENÇÃO!
Antes de ser concedida a baixa, os pedidos
passam pelo Setor de Fiscalização do CRMVMG. O objetivo é verificar indícios de que
realmente o profissional não está exercendo
a profissão. Caso seja detectada a atuação, o

cancelamento não é concedido e, dessa forma, evita-se que o veterinário ou zootecnista fiquem sujeitos ao que está disposto no
Código Penal (Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante. Quem infringir a
lei pode ser sujeito a pena de reclusão de um
a cinco anos e multa, já que trata-se de um
documento público). A infração será objeto
de apuração em processos criminal, civil (para o recebimento dos tributos federais sonegados ao CRMV-MG) e administrativo mediante a instauração de Processo Ético Profissional, na forma da legislação federal aplicável.

Nova sede da Delegacia Regional de Juiz de Fora
A Delegacia Regional do CRMV-MG em Juiz
de Fora está com novo endereço. A novidade,
além do novo local, é que agora ela funciona
em sede própria, adquirida pelo Conselho.
Os trabalhos na delegacia foram reiniciados

no dia 13 de fevereiro. Ela está instalada na
Avenida Barão do Rio Branco, 3.500 - Alto dos
Passos, em Juiz de Fora, nas salas 501 e 502.
A regional tem sob sua jurisdição cerca de
86 municípios do Estado de Minas Gerais.

O horário de funcionamento é de 12:00 às
18:00. Os veterinários e zootecnistas podem
entrar em contato através do e-mail crmvjf@
crmvmg.org.br ou pelo telefone (32) 32313076.

Acontece

Recepção aos calouros da Escola de Veterinária da UFMG
A Escola de Veterinária da UFMG recebeu os calouros dos cursos de Medicina
Veterinária e Aquacultura em uma solenidade realizada no dia 6 de março, no
Auditório Prof. Mário de Souza Couto
Barbosa.
O evento este ano teve um sabor especial para a Escola que completa 80 anos
em 2012. A vice-diretora da escola, Zélia
Inês Portela Lobato, parabenizou os alunos pela escolha do curso e desejou sucesso na profissão escolhida por eles. A profes- sora também aproveitou o momento para falar aos novos alunos da missão
dos profissionais inseridos na Escola e de
como a chegada deles é importante para
a renovação acadêmica. “É nossa missão
formar veterinários e aquacultores para
exercer sua profissão com competência
e ética. Um novo semestre, uma nova turma. É um ciclo que está sempre se reno-

CRMV-MG COM VOCÊ

vando, pois a juventude dos alunos nos
dá o pique necessário para ensinar e também aprender”, disse.
O presidente do CRMV-MG, Prof. Nivaldo da Silva - que também ministra aulas
na UFMG - esteve presente na recepção
lembrando a importância da profissão
e dando uma palavra de incentivo aos
alunos. “A veterinária é uma profissão
regulamentada. Isso quer dizer que só aquele que é profissional pode exercer a atividade e isso é um grande privilégio para nós. No ano passado, completamos 100
anos da Veterinária no Brasil. A palavra
que tem que reger a profissão de vocês
é ética. Tenham liderança, saibam se comunicar e se esforcem para ser o melhor
profissional”, concluiu.
Fonte: Assessoria de Comunicação da Escola de Veterinária da UFMG.

Fique por Dentro

Presidente Dilma Rousseff
institui Semana de Controle
e Combate à Leishmaniose
A presidente Dilma sancionou, no dia 3 de
abril de 2012, a lei que decreta a Semana
de Controle e Combate à Leishmaniose. A
Semana será celebrada anualmente, no período que inclui o dia 10 de agosto, e tem
como objetivo estimular ações educativas
e preventivas, promover debates e políticas de vigilância, além de difundir os avanços técnico-científicos e apoiar atividades de prevenção e combate organizadas
pela sociedade civil.
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Portaria inclui médico veterinário nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF)
A Portaria MS nº 2488, de 21 de outubro de
2011, inclui o médico veterinário dentre os
profissionais que podem compor as equipes
dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família
(NASF). Os NASF foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o alvo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade.
Os NASF são constituídos por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de
conhecimento, que devem atuar de maneira
integrada, apoiando os profissionais das Equipes de Saúde da Família, das Equipes de Atenção Básica, compartilhando as práticas e saberes em saúde nos territórios sob responsabilidade destas equipes. Além disso, contribuem
para a integralidade do cuidado aos usuários
do SUS, auxiliando no aumento da capaci-

dade de análise e intervenção sobre problemas
e necessidade de saúde.
Os profissionais que compõe os NASF ocupam as mais diversas categorias ligadas à área
da saúde, como Médico Acupunturista, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Médico do Trabalho, entre outras, além do Médico Veterinário, incluído recentemente.
COMO PARTICIPAR E QUAIS AS ATRIBUIÇÕES DO MÉDICO VETERINÁRIO
A garantia de atuação dos profissionais permitidos é licenciada após os gestores municipais definirem a composição de cada um dos
NASF, seguindo os critérios de prioridade identificados a partir dos dados epidemiológicos, das necessidades locais e das equipes
de saúde que serão apoiadas.
Dentre as atribuições do Médico Veterinário

no NASF em relação aos Cuidados nos Territórios da Atenção Básica estão contidas: visitas domiciliares para o diagnóstico de risco
envolvendo animais e ambiente; prevenção,
controle e diagnóstico de riscos por doenças
transmissíveis pelos animais aos seres humanos (raiva, leptospirose, brucelose, leishmaniose, dengue, entre outros); prevenção e controle de doenças transmissíveis pelos seres
humanos aos animais (teníase, hidatidose, entre outras); ações de educação em saúde nas
escolas; prevenção e controle de doenças transmissíveis por alimentos; identificação e orientações sobre os riscos de contaminação por
substâncias tóxicas (agrotóxicos e inseticidas), dentre outras funções.
Fonte: Conselho Federal de Medicina Veterinária

Homenagem Póstuma
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IMPRESSO EM
PAPEL RECICLADO

O Prof. José Britto Figueiredo, catedrático pela Escola de Veterinária da UFMG, faleceu no dia 09 de março, aos 93 anos de
idade. Formado em Medicina Veterinária pela antiga UREMG
(1943), foi membro da Academia Brasileira de Medicina Veterinária e era ocupante da cadeira nº 10. Prof. Britto, com dois
“ts” - como gostava de frisar - foi um profissional importantíssimo: era professor e pesquisador em doenças infecciosas dos
animais domésticos, até sua aposentadoria compulsória em
1989, ao completar 70 anos. Realizou seu mestrado na Michigan State University (1957) e obteve a Cátedra em 1962, defendendo como tese um estudo sobre etiologia e diagnóstico de
Prof. José Britto Figueiredo em traje de gala da
mamite em rebanhos bovinos leiteiros, trabalho este que até
Academia Brasileira de Medicina Veterinária
hoje é considerado como referência em estudos epidemiológicos sobre esta doença, sua principal linha de pesquisa.
Introduziu no país, a partir de seus estudos nos Estados Unidos, os conExpediente
ceitos sobre a importância do número de células somáticas no leite como parâmetro para o diagnóstico de mamite e qualidade para o produto. Desde a criação da pós-graduação na Escola de Veterinária da UFMG
PRESIDENTE
Nivaldo da Silva
orientou inúmeros profissionais que hoje atuam em várias universiCRMV-MG Nº 0747
VICE-PRESIDENTE
dades brasileiras. Publicou trabalhos científicos sobre várias doenças
Fernando Cruz Laender
dos animais.
CRMV-MG Nº 0150
SECRETÁRIA-GERAL
Escreveu, juntamente com os professores Osmani Hipólito e Moacyr
Liana Lara Lima
Gomes de Freitas, o livro “Doenças Infecto-Contagiosas dos Animais
CRMV-MG Nº 3487
TESOUREIRO
Domésticos” publicado inicialmente em 1961 e revisado em 1963 e 1965.
Antônio Arantes Pereira
Durante anos este livro foi a principal fonte de estudo e consulta para
CRMV-MG Nº 1373
FOTOS
veterinários. Este livro, cuja edição está esgotada e não foi mais revisado,
Arquivo CRMV-MG e banco de imagens
foi digitalizado em 2009, podendo ser encontrado no Google Play. O
DIAGRAMAÇÃO
E DESIGN GRÁFICO
legado do Prof. Britto ficará marcado na história da Medicina VeteriGíria Design e Comunicação
(31) 3222.1829
nária Brasileira e o CRMV-MG despede-se com pesar de um profissiocontato@giria.com.br
nal e pessoa tão ilustre.
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