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Palavra do Presidente
Caros colegas,
Assumimos, neste final de maio, um
novo mandato como presidente do CRMV-MG, para o período 2012-2015. Novos diretores e conselheiros participam
desta nova gestão, uma gestão renovada
em 70% de seus componentes. Uma nova geração que chegou para trabalhar pelos médicos veterinários e zootecnistas
de nosso estado. Importantes em suas
áreas de trabalho: são professores, pesquisadores, gestores de órgãos públicos
e profissionais autônomos - homens e
mulheres comprometidos com as propostas de trabalho a serem realizadas.
Serão ações voltadas para Valorização e
Respeito Profissional. Importante salientar que muitos atuam no interior de Minas Gerais, aumentando a participação
de colegas das mais diferentes regiões de
nosso estado nas decisões do conselho
de classe. Esta aproximação do CRMVMG com os colegas que atuam no interior foi sempre uma de nossas preocupações. Estivemos o maior número de
vezes possível com os colegas das mais

diferentes regiões do estado ouvindo,
propondo e discutindo ações de interesse de nossas categorias e sempre que possível, atendendo a todas elas. Em todos
os contatos com os colegas temos o reconhecimento pelo trabalho realizado
nos últimos três anos e pelas transformações que realizamos no Conselho de Classe, com um CRMV-MG mais atuante e
preocupado em ações de defesa do exercício profissional de veterinários e zootecnistas. A todos damos certeza que nos
próximos anos muito mais será feito pelo valor da equipe que agora assumi neste Conselho.
Em nome de todos os diretores e conselheiros agradecemos o apoio recebido
e que nos levaram à vitória. Fiquem certos que honraremos nossos compromissos e a confiança depositada pela maioria dos médicos veterinários e zootecnistas mineiros.
Afinal, o CRMV-MG é de todos. Aqui é
a casa do veterinário e a casa do zootecnista!
Maio é o mês que comemoramos o Dia

do Zootecnista. Os diretores, conselheiros e servidores do CRMV-MG juntam-se às homenagens prestadas aos profissionais da Zootecnia pelo muito que
contribuem para o desenvolvimento de
nosso país. Parabéns Zootecnistas!
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747 • Presidente

Conselho Ativo

CRMV-MG na I Semana da Zootecnia da UFU
A 1ª Semana da Zootecnia, evento apoiado pelo Programa de Educação Continuada do CRMV-MG, aconteceu na Universidade Federal de Uberlândia (UFU),
nos dias 24 e 25 de maio de 2012. O Prof.
Nivaldo da Silva e o Delegado Regional em
Uberlândia, Dr. Paulo César Dias Maciel
representaram o CRMV-MG no evento,
participando da Mesa de Honra durante
a cerimônia de abertura. Falando aos
participantes o presidente do CRMVMG comentou sobre o valor da Zootecnia e do trabalho realizado pelos zooCRMV-MG COM VOCÊ

tecnistas em prol do engrandecimento
do agronegócio brasileiro. Ressaltou, ainda, a importância da regulamentação da
profissão que dá aos profissionais da
Zootecnia atribuições ao exercício da
profissão, garantindo o mercado de trabalho. Segundo a coordenadora do evento e do curso de graduação em Zootecnia, Profª Janice França, a 1ª Semana de
Zootecnia teve como objetivo proporcionar aos alunos de graduação e pósgraduação dos cursos de Zootecnia, Medicina Veterinária, Agronomia e áreas

afins o aprimoramento do conhecimento e dar novos enfoques dos diversos sistemas de criações produtivos e de animas de companhia, visando respectivamente menos impacto ambiental e longevidade dos animais com finalidade de
esporte. Profissionais renomados de diversas instituições de ensino e pesquisas
estiveram presentes transmitindo seus
conhecimentos para um interessado grupo de participantes.
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Presidente do CRMV-MG realiza visita à Câmara Municipal de Uberlândia
No dia 04 de maio, o presidente do CRMV-MG, Prof. Nivaldo da Silva, acompanhado pelo Delegado Regional em Uberlândia, Paulo César Dias Maciel, e pela
médica veterinária Mariana Longuinho,
fiscal veterinária do Conselho, esteve na
Câmara Municipal de Uberlândia. Na oportunidade foram recebidos pelo Presidente da Mesa Diretora, Dr. Vilmar Resende e pelo vereador Dr. Hélio Ferraz
(Baiano) – ambos médicos veterinários. Na
pauta a discussão de temas de interesses
dos médicos veterinários e zootecnistas da
região. Resende destacou as atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal e as
ações para o fortalecimento dos setores
onde atuam veterinários, com especial des-

taque para a vigilância sanitária. Já o vereador Baiano comentou sobre as ações
que resultaram na abertura de concursos
para profissionais e destacou o trabalho
na área do meio ambiente e a realização
de evento ligado à área ambiental, solicitando o apoio do CRMV-MG - que foi garantido pelo presidente do Conselho. O
Prof. Nivaldo da Silva apresentou aos vereadores as preocupações do CRMV-MG
com as alterações do Código de Saúde
Municipal, permitindo aos técnicos de
nível médio atuar como RT em açougues
e supermercados, por se tratar de uma
atividade privativa dos médicos veterinários. Como resultado destas discussões ficou estabelecido a elaboração de um novo

projeto de lei a ser apresentado pelo vereador Baiano, no qual esta atividade passa
ser desenvolvida apenas por médicos veterinários. O CRMV-MG por meio do seu
setor jurídico irá colaborar com a redação
desta proposta de projeto de lei. Os visitantes participaram da cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos municipais.

Prof. Nivaldo em visita à Câmara Municipal de Uberlândia

CRMV-MG participa da reunião do Conselho de Administração do IMA
Em reunião presidida pelo Secretário de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Dr.
Elmiro Nascimento, o Conselho de Administração do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) esteve reunido no dia 11
maio de 2012, na Cidade Administrativa.
Participaram da reunião, além dos membros do Conselho de Administração, o Diretor Geral do IMA, Altino Rodrigues Neto, além de diretores e gerentes do órgão.
Durante a reunião foram apresentados
aos conselheiros a evolução do órgão durante os últimos 20 anos e as perspectivas
futuras para o instituto e sua modernização para atender às novas demandas dos
novos programas a serem desenvolvidos
pelo IMA. Destaca-se à necessidade para
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atender ao Projeto de Educação Sanitária
e Apoio a Agroindústria Familiar a ser executado pelo Instituto em todo o estado,
através de um convênio firmado com o
Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA), em cumprimento à lei estadual
nº 19476, de 11/01/2011, que dispõe sobre
a habilitação sanitária de estabelecimento
agroindustrial rural de pequeno porte no
estado e dá outras providências.
O presidente do CRMV-MG, Prof. Nivaldo da Silva expressou a preocupação em relação à participação de veterinários e zootecnistas no novo programa, tendo em vista à necessidade de segurança alimentar
dos produtos de origem animal e como
esta seria certificada. O Diretor Geral do

IMA informou que o órgão está também
preocupado com esta situação e que já solicitou ao governo do estado - recebendo
informações positivas sobre a contratação
de novos fiscais agropecuários. Nova chamada de fiscais aprovados em concursos
de 2008 está sendo realizada, existindo a
perspectiva de novos concursos.

Reunião do Conselho de Administração do IMA
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Novos veterinários no CRMV-MG
Desde o começo do ano até o mês de maio
foram inscritos no CRMV-MG um total de
443 profissionais de Medicina Veterinária e
21 de Zootecnia. Foram entregues 134 carteiras para veterinários em Belo Horizonte
e 06 zootecnistas; em Uberlândia foram 32
para veterinários e 01 zootecnista; em Varginha foram 31 veterinários; e Juiz de Fora

34 médicos veterinários. A entrega de carteiras ocorre em cerimônia realizada na sede
administrativa em Belo Horizonte e nas delegacias regionais e é precedida por uma apresentação formal do Conselho Regional e
por uma palestra de orientação ao exercício
profissional. Tem-se a preocupação em alertar os novos colegas sobre os preceitos éticos

e as diferentes situações pelas quais o profissional pode passar. O CRMV-MG passa por
uma situação de mudanças de paradigmas,
onde a orientação ao exercício profissional
é considerada uma importante ferramenta
de fiscalização.

Acontece

Tem início gestão da nova Diretoria do CRMV-MG
No dia 26 de maio de 2012 teve início a nova
gestão da Diretoria do CRMV-MG para o
triânio 2012-2015, eleita em 23 de março de
2012. Foram empossados 12 conselheiros,
além do Presidente, Prof. Nivaldo da Silva, da
Vice-Presidente, Dra. Therezinha Bernardes
Porto, da Secretária Geral, Profª Adriane da
Costa Val Bicalho e do Tesoureiro, Dr. João
Ricardo Albanez.
Como primeira atividade da nova diretoria,
no dia 28 de maio, foi realizada a primeira
reunião de diretoria e depois, no auditório
do CRMV-MG, ocorreu reunião interna com
os servidores da Autarquia quando foram
apresentadas as propostas de trabalho para
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a nova gestão. Na ocasião, todos manifestaram sua confiança no trabalho realizado
pelos servidores da casa e as expectativas de
cumprimento de todas as metas propostas
que fizeram a atual gestão vencedora das
eleições em março de 2012.
Nos dias 29 e 30 de maio foram realizadas
duas importantes atividades que contaram
com a presença de todos os novos diretores
e conselheiros. Um ciclo de palestras sobre
o CRMV-MG e seu funcionamento, uma
vez que houve uma renovação de mais de
70% dos membros do conselho, além de
treinamento sobre questões relacionadas
aos processos éticos. No dia 30 ocorreu a

Primeira reunião plenária da gestão 2012-2015

primeira reunião plenária ordinária de nº
417, quando foram aprovados projetos de
educação continuada a serem apoiados pelo
CRMV-MG e centenas de processos administrativos. Foi estabelecido o cronograma
de reuniões plenárias, estando previstas reuniões mensais, sempre na última terça-feira
de cada mês.
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Fique Atento

Resolução do CFMV sobre Eutanásia de Animais
O Conselho Federal de Medicina Veterinária
(CFMV) publicou a Resolução Nº 1000, de
11 de maio de 2012 que dispõe sobre procedimentos e métodos de eutanásia em animais e dá outras providências. A nova resolução faz uma revisão de normas anteriores
e atualiza os métodos permitidos para fazer
a eutanásia, quando este ato se fizer necessário. O Conselho Federal publicou esta resolução considerando a competência do CFMV
em regulamentar, disciplinar e fiscalizar o
exercício da Medicina Veterinária, conforme
a lei nº 5517 e levou em consideração aos
seguintes aspectos:
- que a eutanásia é um procedimento clínico
e sua responsabilidade compete privativamente ao médico veterinário;
- a crescente preocupação da sociedade quanto à eutanásia dos animais e a necessidade
de uniformização de metodologias junto à

classe médica-veterinária;
- a diversidade de espécies envolvidas nos
procedimentos de eutanásia e a multiplicidade de métodos aplicados;
- que a eutanásia é um procedimento que
em algumas situações se faz necessário, devendo ser empregado de forma científica e
tecnicamente regulamentada, e seguindo os
preceitos éticos específicos;
- que os animais submetidos à eutanásia são
seres sencientes e que se utilizada os métodos aplicados devem atender aos princípios
de bem-estar animal.
Em todos os casos, onde se fizer necessário
realizar a eutanásia, os animais devem ser
previamente anestesiados com barbitúricos
ou outros anestésicos gerais injetáveis, administrados por via intravenosa e apenas na
impossibilidade desta, por via intraperitoneal, em dose suficiente para produzir a au-

sência do reflexo corneal. Após a ausência
do reflexo corneal pode-se complementar
com cloreto de potássio associado ou não ao
bloqueador neuromuscular, ambos por via
intravenosa. Para outras informações consulte o site do Conselho Federal, vá em “Legislação”, clique e “Resoluções” e depois em
“Resolução 1000”.
PRESIDENTE FALA À CBN SOBRE RESOLUÇÃO 1000
Em entrevista concedida à rádio CBN de
Belo Horizonte, o presidente do CRMV-MG,
Prof. Nivaldo da Silva, ressaltou que os
médicos veterinários têm por missão valorizar a vida dos animais. “A eutanásia só
será realizada quando não houver sinais de
recuperação dos animais e com a devida autorização do proprietário, sendo observadas
as regras e princípios éticos definidos na Resolução do CFMV”, disse.

Tendência

Minas Gerais ganha opção ecológica para
o destino final de animais de estimação
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Foi inaugurado em Itabirito, na região metropolitana de Belo Horizonte, o LUMINA Pet Memorial, forno crematório para animais de
estimação. É mais um passo importante no cuidado com o meio ambiente e no respeito com os animais. O empreendimento surgiu para
oferecer aos proprietários de animais de estimação uma opção respeitosa e ecológica no destino final após a morte destes companheiros.
“Buscamos um processo ambientalmente correto e seguro. Para isso,
nosso forno possui duas câmaras. Na primeira é depositado o corpo
e a temperatura atinge até 1.000ºC para se alcançar a cremação. A
segunda se destina à queima dos gases gerados, quando a temperatura pode atingir até 1.100ºC”, diz Luiz Carlos de Brito, Gerente do
LUMINA Pet Memorial.
São oferecidas duas formas de cremação: individual e coletiva. Os
valores para cada procedimento são variáveis, tendo ainda a opção
da permanência do corpo do animal, algum tempo antes da cremação, junto aos seus proprietários nas instalações do LUMINA Pet
Memorial – Velório. “Sabemos da importância que os animais de estimação têm para a sociedade e para seus proprietários. Queremos
dar paz e conforto nessa hora tão dolorida. Quando a opção é pela
cremação individual, o proprietário recebe as cinzas acondicionadas
em uma urna, como forma de guardar uma lembrança de seu amigo
ou amiga”, comentou Brito.
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