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Ano IV - n. 48
Abril de 2012

Boletim Informativo do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais

Palavra do Presidente
Caros Colegas,
As atuações deste CRMV-MG têm sido pautadas pela maior valorização e
respeito profissional. Por meio de nossos informativos temos buscado manter os colegas informados sobre o que
acontece no Conselho e sobre as ações
que desenvolvemos em prol de nossas
profissões. Realizamos a defesa das prerrogativas dos profissionais das classes
dos médicos veterinários e zootecnistas diante das constantes situações de
disputas pelo mercado de trabalho, cada vez mais acirrada. Temos que olhar
para o futuro e nos preocupar com os
novos profissionais que vão chegar ao

mercado de trabalho, garantindo-lhes,
pelo menos, o que as nossas leis nº 5517
e 5550, estabelecem como prerrogativas para a atuação de veterinários e
zootecnistas. É o CRMV-MG fazendo
a sua parte. Cabe aos profissionais atuarem com competência e ética para serem valorizados e respeitados pela sociedade.
Dia 13 de maio comemorou-se o Dia
do Zootecnista. Em nome da diretoria, conselheiros e servidores do CRMV-MG parabenizamos os zootecnistas pelo seu dia, cientes da importância e da grande contribuição da Zootecnia para o desenvolvimento do País.

É a Zootecnia fazendo o futuro da produção animal. Parabéns zootecnistas!
O Brasil agradece!
Prof. Nivaldo Silva
CRMV-MG nº 0747 • Presidente

Conselho Ativo

I Simpósio Brasileiro de Produção de Ruminantes no Cerrado.
O Conselho Regional de Medicina Veterinária patrocinou mais um evento direcionado a profissionais da Ciência Animal. O
Simpósio Brasileiro de Produção de Ruminantes no Cerrado aconteceu na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Campus
Umuarama, nos dias 15 e 16 de março.
Vários especialistas da área abordaram te-

mas como sustentabilidade dos sistemas de
produção, aliados as questões ambientais,
produção e nutrição de ruminantes e manejo da pastagem.
Participaram do evento professores e pesquisadores na área de produção de ruminantes e de pastagens, profissionais com atuação
em Zootecnia, Agronomia ou Medicina Vete-

rinária, pós-graduandos em Medicina Veterinária e Zootecnia, além de alunos de graduação das duas áreas. O evento também deu
abertura à participação de produtores rurais
e demais interessados nas questões atuais
relacionadas à produção de ruminantes.

Congresso Brasileiro da Anclivepa 2012
O 33º Congresso Brasileiro da Anclivepa 2012
aconteceu entre os dias 27 e 30 de abril, em
Curitiba-PR, e atingiu um recorde histórico.
Participaram mais de 3500 congressistas. Foi
o maior congresso brasileiro já realizado e
os números mostram isso: foram 10 salas simultâneas de palestras, cinco eventos paralelos, 139 palestrantes (sendo 16 palestran-
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tes internacionais) e mais de 250 horas de
educação continuada. O CRMV-MG foi parceiro deste evento por meio do seu Programa de Educação Continuada. Representando o CRMV-MG estiveram presentes os conselheiros Drs. Manfredo Werkhauser e Affonso Lopes Aguiar Jr. que levaram à Diretoria
da ANCLIVEPA-BR carta de apoio deste Con-

selho à realização do 35º Congresso da ANCLIVEPA, em 2014, em Belo Horizonte-MG.
O 34º Congresso da ANCLIVEPA irá acontecer entre os dias 08 e 11 de maio de 2013
e será realizado em NATAL-RN. Espera-se
que o número de participantes seja ainda
maior.
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O CRMV-MG e o Programa de Educação Continuada (PEC)
Os profissionais da Medicina Veterinária e da Zootecnia podem ficar tranquilos quando veem a marca do CRMV-MG
estampada nos seminários, palestras e
outras ações ligadas à educação. Quando isso ocorre significa que o Conselho
Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais está apoiando – financeiramente ou institucionalmente – o evento.
O objetivo de conceder este apoio é es-

timular as diversas ações ligadas à educação dos profissionais da Medicina
Veterinária e da Zootecnia. É garantir
informação e qualidade para todos os
profissionais inscritos no CRMV-MG,
nas mais diversas áreas de atuação.
Os números mostram o quanto o CRMV-MG investe na educação de seus
profissionais. Em 2011 foram direcionados mais de R$ 83 mil ao patrocínio de

eventos e mais de 7 mil pessoas participaram dos cursos, palestras, simpósios,
encontros e reuniões.
Portanto, fique atento: onde a marca do
CRMV-MG está presente é garantia de
educação e qualificação para você!
Para obter mais informações sobre o
PEC acesse nosso portal (www.crmvmg.
org.br).

Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e pela Vida
O CRMV-MG esteve presente no 1º Seminário Estadual de Minas Gerais da
“Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e pela Vida” que se realizou nos
dias 14 e 15 de abril, no Centro de Formação da FETAEMG, em Belo Horizonte.
A Campanha foi lançada no começo de
2011 e teve como um dos grandes motivadores o fato do Brasil ser o maior
consumidor de agrotóxicos do mundo.
Os defensores da ideia afirmam que os
agrotóxicos são um dos pilares de sustentação do agronegócio, modelo que expulsa a população do campo, produz

para exportação e gera lucros para as
empresas transnacionais, perpetuando
a fome e a pobreza.
Estas também são preocupações do
Comitê, pois a utilização inadequada
dessas substâncias vem causando poluição da terra, da água, do ar e, principalmente, a permanência de resíduos nos
alimentos que causam danos à saúde
humana: cânceres, anomalias fetais, etc.
As discussões tiveram como tema a questão agrária e ambiental, os efeitos dos agrotóxicos sobre a saúde do trabalhador
e da população, a organização dos comitês regionais e ações para o ano de 2012.

Acontece

Expozebu - 78ª edição do evento em Uberaba
Cerca de três mil animais de Brasília
(DF) e do nordeste do país participaram, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, da 78 ª Expozebu, entre os dias 28 de abril e 10 de
maio. Foram realizados mais de 41 leilões durante dos 12 dias de evento. Visitantes de 20 países estiveram presentes
e a entrada no parque foi gratuita.
Os melhores animais das raças Nelore,
Nelore Mocha, Gir, Gir Mocha, Guzerá,
Sindi, Brahman, Tabapuã, Cangaiam e
Indubrasil em cinco julgamentos simultâneos que somam pontos para o ranking nacional.
De acordo com o coordenador dos jurados, Mário Márcios, pela primeira vez
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os criadores poderão votar nos julgamentos e isso servirá como comparativo e
análise para a Associação Brasileira dos
Criadores de Zebu (ABCZ).
Mudanças também acontecerão no quesito “perfil do melhor animal” para a produção de carne. Os grandes deverão dar
lugar aos medianos. “Antes, os animais
grandes eram considerados os melhores
do mercado, mas, o mercado de frigorífico está exigindo animais mediados e
com mais musculatura”, explicou.
O diretor da ABCZ, João Gilberto Bento, relatou que a pecuária sustentável
voltará a ser debatida na Expozebu.

O grupo propõe um “via alternativa” ao
agronegócio: a agroecologia. Ele defende que a agroecologia e a agricultura familiar são as soluções para alimentar a humanidade, sendo capaz de produzir alimentos de qualidade e em quantidade
suficiente para todos.
A Campanha possui apoio do Conselho
de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável de Minas Gerais – CONSEA-MG.
Mais informações no link: http://www.
conselhos.mg.gov.br/conse

Atenção Turma
de 1977

Formandos Ano de 77
Atenção para a chamada aos formandos da Turma da Veterinária da UFMG do dia 07 de julho de 1977! A turma vai se reunir em Belo Horizonte no
dia 07 de julho de 2012, para comemorar os 35 anos de formados, no Bar
Pimenta com Cachaça, na Av. Do Contorno, 8.699 - Bairro Gutierrez. Apareça e reencontre colegas e amigos para
comemorar e relembrar os bons tempos. Outras informações através do email lrtraposo@gmail.com (Dr. Luiz
Roberto Raposo).

Fonte: g1.com
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Acontece

Posse Oficial da nova Diretoria do CRMV-MG
Dia 20 de abril de 2012 foi a posse oficial
da nova diretoria do CRMV-MG. Foram
empossados os representantes da Chapa
1 – Valorização e Respeito, que ganhou a
disputa às eleições (Triênio 2012-2015)
ocorrida no dia 23 de março.
Representando o Conselho Federal de
Medicina Veterinária estava seu tesoureiro, Sr. Amílson Pereira Said, que veio
dar a posse da diretoria eleita por designação do presidente do CFMV, Sr. Benedito Fortes de Arruda – que não pode

comparecer devido a uma série de compromissos inadiáveis.
Amílson Said comentou sobre o resultado das Eleições e destacou os aspectos
positivos do diálogo com todo o sistema
CFMV/CRMVs que houve durante o
mandato do Prof. Nivaldo, presidente
reeleito. “Apesar do bom trabalho feito
pelo Prof. Nivaldo na gestão anterior, ele
irá fazer um trabalho melhor com os três
anos de experiência obtida. A nova diretoria conta com membros que estão em-

penhados em fazer uma administração
voltada aos interesses da Medicina Veterinária e da Zootecnia” e completou: “Em
nome do CFMV, desejo à diretoria uma
profícua administração, na certeza de que
esses três anos futuros serão de consolidação de uma Medicina Veterinária e uma Zootecnia e também da instituição
melhores reconhecidas perante a sociedade”. Embora a diretoria tenha tomado
posse, o mandato se inicia apenas em 25
de maio de 2012.

por meio da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Seapa) e Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), junto com a Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) e Sebrae-MG. Profissionais de Medicina Veterinária e Zootecnia, com apresentação da carteira profissional, terão entrada gratuita nos dias
3, 4, 5 e 6 de junho.

A partir do dia 07 de junho visite o estande do CRMV-MG na SuperAgro 2012,
lá será um ponto de encontro de veterinários e zootecnistas. Para saber mais
informações sobre esta que é a mais importante feira do agronegocio mineiro
acesse o site http://www.superagro2012.
com.br

SuperAgro 2012
A 8ª SuperAgro acontece entre 3 e 10 de
junho de 2012, no complexo Parque de
Exposições da Gameleira/Expominas,
em Belo Horizonte (MG). Desde 2009 o
CRMV-MG participa da SuperAgro com
um estande na área institucional para
divulgar a Medicina Veterinária e a Zootecnia, além de mostrar à sociedade a importância dessas profissões. O evento é
uma promoção do Governo de Minas,

Fique Atento

Responsável Técnico: uma responsabilidade do Médico Veterinário e do
Zootecnista
O responsável técnico dispõe de muitas
ferramentas para criar um vínculo com
os clientes, pois ele praticamente assume um papel de “relações públicas” da
Medicina Veterinária ou da Zootecnia
como instituição, do estabelecimento onde atua e principalmente de sua própria
habilidade pessoal e profissional.
O papel do responsável técnico é de esclarecer dúvidas, orientar e personalizar

o atendimento do estabelecimento criando um ambiente propício à fidelização
do cliente que busca o estabelecimento
pelos seus serviços e produtos.
É fato lamentável que ainda persista a
falta de compreensão tanto pelos proprietários dos estabelecimentos, quanto
pelo profissional contratado, em relação
aos benefícios que ambos podem obter
quando existe o correto desempenho das

funções pertinentes a responsabilidade
técnica.
Cabe também ao profissional se valorizar e não aceitar que sua atuação seja “de
fachada”, mas sim algo consistente e ativo em qualquer estabelecimento.
O aprendizado e a experiência adquiridos não podem ser apagados por propostas irreais. A valorização profissional
começa em cada um de nós!

reais) pelo Conselho Federal, conforme
estabelecido pela lei nº 12514 de outubro
de 2011. Neste caso utilize o segundo boleto do Carnê e DESCARTE os demais
(primeiro, terceiro, quarto, quinto, sexto
e sétimo), pois eles se referem às outras
formas para pagamento - evitando, desta maneira, eventuais erros. Após dia 31
de maio de 2012, a anuidade sofrerá os
acréscimos de multa de 10%, juros de

1% ao mês e correção monetária pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) do IBGE. Outras informações e
retirada de segunda via do boleto através
do portal do CRMV-MG (http://www.
crmvmg.org.br) e pelos telefones (31)
3311.4112 , 3311.4113, 3311.3114 e
3311-4115.

Anuidade 2012
Ainda é possível ficar em dia com o
CRMV-MG. Caso o profissional de Medicina Veterinária ou Zootecnia não tenha executado o pagamento da Anuidade 2012 pode fazê-lo (valor integral, sem
desconto) até o dia 31 de maio de 2012.
O valor integral da anuidade de 2011,
para os médicos veterinários e zootecnistas com inscrição principal, foi definido em R$ 380,00 (trezentos e oitenta
CRMV-MG COM VOCÊ
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Programa de Educação Continuada
Conheça os eventos apoiados financeiramente pelo Programa de Educação Continuada do CRMV-MG em Minas Gerais, entre
os meses de abril e junho de 2012, que irão
contribuir para o aprimoramento profissional dos médicos veterinários e zootecnistas mineiros.
Evento: IV Simpósio Mineiro de Suinocultura – SIMIS.
Data: 23 a 25/4/2012.
Local do Evento: Salão de Convenções da
UFLA.
Valor total de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais)
Evento: I Simpósio de Patologia Clínica Veterinária: aplicação e interpretação de exames clínico-laboratoriais.
Data: 18 a 20/4/2012.
Local do Evento: Escola de Veterinária da
UFMG.
Valor total de R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinqüenta reais)
Evento: VIII SIMCORTE – VIII Simpósio de
Produção de Gado de Corte e IV Simpósio
Internacional de Produção de Gado de Corte.

Data: 7 a 9/6/2012.
Local do Evento: Universidade Federal de
Viçosa.
Valor total de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais)
Evento: II FORMULEITE – Simpósio Internacional em formulação de dietas de Gado
de Leite.
Data: 14 e 15/6/2012.
Local do Evento: Salão de Convenções da
Universidade Federal de Lavras - UFLA.
Valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
Evento: V Semana da Zootecnia: sustentabilidade e tecnologia na produção animal.
Data: 24 e 25/5/2012.
Local do Evento: Rio Pomba.
Valor total de R$ 4.028,51 (quatro mil, vinte
e oito reais e cinqüenta e um centavo)
Evento: VI Simpósio de Nutrição de Gado
de Leite e o I Simpósio Nacional sobre Nutrição de Gado de Leite.
Data:13 e 15/4/2012.
Local do Evento: EV-UFMG.
Valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Evento: I Semana da Zootecnia: novos enfoques no sistema produtivo e de animais de
companhia.
Data: 24 e 25/5/2012.
Local do Evento: Anfiteatro da Universidade Federal de Uberlândia.
Valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Evento: XXXIII Encontro do Médicos Veterinários e Zootecnistas dos Vales do Mucuri, Jequitinhonha e Rio Doce
Data: 01 e 02 de junho
Local do Evento: SEST SENAT - Teófilo Otoni - MG
Valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Evento: SÍMILE – Simpósio Mineiro de Leishmaniose
Data: 22 a 24 de maio
Local do Evento: Escola de Veterinária da
UFMG
Valor total de R$ 2750,00 (dois mil setecentos e cinqüenta reais)
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No dia 13 de maio comemora-se o dia do Zootecnista e o
CRMV-MG destaca a importância da profissão para o país,
além do reconhecimento da capacitação deste profissional sempre preocupado com a produção animal economicamente
viável, socialmente justa e ambientalmente correta. O zootecnista é um dos pilares do agronegócio brasileiro e, como em
anos anteriores, o CRMV-MG destaca 10 profissionais atuantes da Zootecnia de Minas Gerais. Estes profissionais são indicados pelas instituições de ensino, pesquisa, associações de
classe e empresas. A seleção é realizada por representantes da
Zootecnia no CRMV-MG e aprovada pelo Plenário do Conselho. Os indicados deste ano são: Antônio Cleber da Silva
Camargo, Antônio Samarão Gonçalves, Iraídes Ferreira Furusho Garcia, Jailton da Costa Carneiro, Luiz Carlos Machado,
Manoel Lúcio Pontes do Nascimento, Otávio Batista Oliveira
Vilas Boas, Pedro Veiga Rodrigues Paulino, Renato Míglio
Martin e Rodrigo Anselmo Pereira do Nascimento.
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