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Boletim Informativo do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais

Palavra do Presidente
Caros colegas médicos veterinários e zootecnistas,
“A gente colhe o que planta”. Esta expressão popular aplica-se em muitos momentos de nossas vidas e ações. Muitos
reclamam de fatos que estão acontecendo, distribuindo culpas para outros
por colheitas que nem sempre lhes são
favoráveis, sem parar para pensar no
que plantou em outros momentos de
suas vidas. Pensar positivo, olhar para o
futuro de nossas profissões - sem esquecer o passado - tem sido nossa linha de
trabalho à frente do CRMV-MG e, por
isso, estamos colhendo o que plantamos. Em todas as regiões de Minas Gerais, por onde passamos, ouvimos afirmações de satisfação sobre a nova “cara” do Conselho e vemos os sinais positivos sobre a forma como está sendo conduzido. É o reconhecimento de um CRMV-MG renovado em suas ações, preocupado com a defesa das profissões, mais
próximo dos profissionais, com maior
nível de diálogo, optando por uma política de primeiro orientar, para depois
fiscalizar e, por último, punir - caso seja
necessário.
Valorização e respeito profissional são
premissas de nosso trabalho e, em nosso
entendimento, missão do conselho de

classe.
A valorização do profissional está alicerçada nos princípios da ética e da moral. Ações de pessoas que não seguem os
princípios estabelecidos pela ética podem desvalorizar toda uma categoria. As
comparações são inevitáveis com aquele
profissional que denigre a profissão, prejudicando a imagem de todos os demais
colegas. Assim, parte dos esforços para
a valorização e o respeito profissional
passa pela observância do código de ética das profissões. Sugestões existem para sua discussão em todos os cursos de
Veterinária e de Zootecnia: uma prática
que deve ser permanente para a formação dos novos profissionais. Esta é uma
preocupação que deve ser de todos, pois
temos muito que perder quando os princípios éticos são negligenciados no exercício profissional.
Muitas questões éticas ocorrem quando
o profissional não sabe como enfrentar
as dificuldades do mercado de trabalho.
Algumas ferramentas para orientação
podem ser usadas, como cursos de gestão, ética, ações de marketing e promoção pessoal, relações humanas, pós-graduação, aperfeiçoamento, atualizações,
enfim, muitas das ações que o CRMVMG tem realizado em seu programa de

Educação Continuada. Certamente iremos fazer muito mais em defesa de nossas profissões.
A valorização profissional é uma conquista coletiva. Depende de todos e de
cada um. Vamos plantar bem para colher melhor.
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente

Conselho Ativo

CRMV-MG apoia Encontro no Vale do Mucuri
Aconteceu, nos dias 01 e 02 de junho, o
XXXIII Encontro de Médicos Veterinários e Zootecnistas dos Vales do Mucuri,
Jequitinhonha e Rio Doce. O evento foi
no auditório do SEST- SENAT, em Teófilo Otoni (MG) e contou com aproxi-
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madamente 120 participantes.
O encontro é um dos mais tradicionais
das áreas e foi patrocinado pelo CRMVMG através de seu Programa de Educação Continuada. Foram investidos R$12mil
para parte da realização do evento. O pre-

sidente do CRMV-MG, Prof. Nivaldo
Silva, esteve presente e demons-trou o
apoio do Conselho à associação dos
médicos veterinários e zootecnistas dos
Vales do Mucuri, Jequitinhonha e Rio
Doce.

1

Conselho Ativo

CRMV-MG participa de Audiência Pública na Câmara Municipal
No dia 26 de junho de 2012, o CRMV-MG
participou, através de seu presidente Prof.
Nivaldo da Silva e do chefe do Setor de
Fiscalização do Conselho e médico veterinário, Messias Lobo, de Audiência Pública
na Câmara Municipal de Belo Horizonte
para discutir o Projeto de Lei nº 2.178/12
que dispõe sobre a criação e comércio de
animais domésticos, dentre outras colocações sobre o tema. O Projeto de Lei, de
autoria da vereadora Maria Lúcia Scarpelli,
propõe a discussão sobre a prestação de
serviços relacionados às atividades de pet
shops, casas de banho e tosa, clínicas veterinárias, doação e adoção de animais e alojamento temporário no Município.
Um dos pontos cruciais da discussão foi a
comercialização de animais no Mercado
Central de Belo Horizonte. Os comerciantes presentes defenderam o comércio de

animais no Mercado e negaram as acusações de condições inadequadas e maus
tratos. O presidente da Associação dos Lojistas do Mercado Central, Macoud Patrocínio, questionou o risco alegado de
contaminação dos alimentos e garantiu
que os animais vivem em condições dignas, contando com assistência veterinária
permanente. Ele afirmou, ainda, que o local é alvo de constantes fiscalizações e que
todos os comerciantes são devidamente licenciados.
O CRMV-MG defende a necessidade de
regulamentar a atividade sem a influência
de aspectos “emocionais” e está à disposição para colaborar no aprimoramento da
proposta ou na elaboração do decreto que
deverá regulamentá-la, prestando consultoria sobre os aspectos científicos e técnicos da questão. O Conselho também des-

taca os artigos 5º e 6º que tratam da regulamentação dos comércios perante o conselho de classe a obrigatoriedade de um
médico veterinário nos estabelecimentos.
Para acessar todo o conteúdo do Projeto
de Lei nº 2.178/12 basta acessar o site da
Câmara Municipal (http://www.cmbh.mg.
gov.br) clicar em “Atividade Legislativa”,
“Projetos e Outras Proposições” e digitar
o número do Projeto de Lei.

Da esquerda para direita: Vereador Leonardo Matos, veterinária responsável pelo setor de animais do Mercado, Maria
Cristina Figueiredo; Prof. Nivaldo da Silva e Dr. Messias Lobo.

Curso de Veterinária da UNITRI em Uberlândia
O presidente do CRMV-MG, Prof. Nivaldo da Silva, o delegado regional de
Uberlândia, Dr. Paulo César Maciel e a
fiscal veterinária, Drª Mariana Longuinho, realizaram visita às instalações do
Curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário do Triângulo (UNITRI),
em Uberlândia-MG e foram recebidos
pelo diretor jurídico da instituição, Dr.
Paulo César Monteiro Sobrinho. O curso de bacharelado da UNITRI teve iní-
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cio em 2012, tem duração de cinco anos
e possui turmas diurnas e noturnas, conforme aprovação do MEC. Atualmente,
funcionam três turmas que cursam o
primeiro ano e tem, aproximadamente,
100 alunos matriculados. Ministrado em
instalações de multiuso e com recursos
que proporcionam maior aproveitamento dessas instalações, o curso pretende
proporcionar uma sólida formação em
matérias básicas, gerais e profissionais.

O currículo é essencialmente dinâmico
e voltado para a realidade nacional, preparando o médico veterinário para pleno exercício da profissão em todos os
seus campos de atuação. O presidente
do CRMV-MG recebeu garantias que,
em breve, serão iniciadas as obras de
construção do Hospital Veterinário, dentro do campus universitário, que irá oferecer todas as condições para o processo
de formação dos alunos do curso.

Conselho Ativo

CRMV-MG na Prefeitura de Teófilo Otoni
No dia 01 de junho, o presidente do CRMV-MG, Prof. Nivaldo da Silva, acompanhado do delegado regional de Teófilo Otoni, Dr. Leônidas Porto e dos médicos veterinários Dra Cristiane Santos (Coordenadora do IMA) e Dr. Sérgio (VISA – Teófilo Otoni) estiveram na Prefeitura de Teófilo Otoni, onde foram recebidos pela Exma. Prefeita, Profª Maria José Haueisen
Freire. Foi uma visita de cortesia, ocasião
em que os participantes cumprimentaram
a prefeita pelo trabalho realizado à frente
da municipalidade e os avanços sócio-econômicos da região. Silva fez uma exposição das preocupações do CRMV-MG quanto às necessidades de maior atuação do Serviço de Inspeção Municipal, inclusive defendendo a contratação de novos profissionais para atender as demandas dos programas oficiais, sobretudo o da agroindústria familiar. O presidente do CRMVMG também informou sobre as ações e o
papel que o conselho de classe, como Autarquia, pode desempenhar – além de solicitar uma participação mais relevante de
profissionais nos conselhos municipais,
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nas diversas áreas de atuação dos médicos
veterinários, como uma contribuição ao
desenvolvimento do município.
Os doutores Leônidas, Cristiane e Sérgio
falaram sobre as suas áreas de atuação bem
como das ações dos órgãos que coordenam. Atenta, a Profª Maria José comentou
as ações de sua administração e as conquistas alcançadas pela municipalidade durante sua gestão.
Na parte da manhã do mesmo dia, a Prefeita Municipal e o Presidente do CRMVMG participaram da abertura do XXXIII
Encontro dos Médicos Veterinários e Zootecnistas dos Vales do Mucuri, Jequitinhonha e Rio Doce.

Estande do CRMV-MG na
Superagro
O CRMV-MG esteve presente na Superagro, entre os dias 3 e 10 de junho,
pelo quarto ano consecutivo com um
estande. O objetivo foi mostrar aos participantes as principais realizações do
Conselho em relação à fiscalização dos
profissionais e empresas ligadas à Medicina Veterinária e Zootecnia, além
de atuar na valorização dos profissionais.
A SuperAgro - que realizou sua oitava
edição – aconteceu no complexo Parque de Exposições da Gameleira/Expominas, em Belo Horizonte (MG).
O evento é uma promoção do Governo de Minas, 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.

Da esquerda para direita: Dr. Leônidas, Prof. Nivaldo,
Profª Maria José Hauesein, Drª Cristiane e Dr. Sérgio.
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Homenagem

Oportunidade

AVIMIG realiza o Dia do Avicultor 2012
A Associação dos Avicultores de Minas Gerais (AVIMIG) realizou, no dia 21 de junho,
em Belo Horizonte, o Avicultor 2012, evento
com a participação de empresários, médicos
veterinários, pesquisadores e profissionais
ligados ao segmento da avicultura em Minas
Gerais. O programa do Avicultor 2012 incluiu a reunião regional da União Brasileira
de Avicultura (UBABEF), com a presença
do presidente-executivo da entidade, Francisco Turra, e membros da diretoria, além
de Palestras Técnicas e a Feira de Produtos e
Serviços Avícolas de Minas Gerais. O médico
veterinário, João Lisboa Sobrinho, foi homenageado pela AVIMIG como um dos maiores incentivadores da avicultura da Zona da
Mata e por seu trabalho na EMATER. Entre
os convidados estiveram presentes o secre-

tário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmiro Nascimento, e outros representantes do governo de Minas que respondem por setores relacionados à cadeia agroavícola. O CRMV-MG esteve presente representado pelo presidente, Prof. Nivaldo da
Silva.

Parcelamento de dívidas
sem juros e multas
Caso esteja em débito com o CRMV-MG, aproveite a oportunidade e regularize sua situação. Até o
dia 31 de agosto é possível o pagamento ou parcelamento de dívidas
com o Conselho sem juros e multas. Outras informações através
dos telefones: (31) 3311-4100 e
3311-4104.

Da esquerda para direita: Dr. Ronaldo Monteiro,
Prof. Nivaldo da Silva e Dr. João Lisboa Sobrinho.

Inauguração em Varginha

CRMV-MG inaugura nova delegacia
regional em Varginha
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No dia 19 de junho de 2012, a Diretoria-Executiva do CRMVMG inaugurou a nova sede da Delegacia do CRMV-MG em
Varginha, que contou com a presença do corpo de conselheiros. O novo imóvel foi planejado para atender a maior parte
dos profissionais da Região do Sul de Minas, com destaque
para as Regiões do Alto Rio Pardo, Baixo Sapucaí e Vale do Sapucaí, estando sob sua jurisdição cerca de 118 municípios do
Estado de Minas Gerais.
Na região existem atualmente cinco cursos de Medicina Veterinária (Poços de Caldas, Três Corações, Alfenas, Lavras e Itajubá), além dos cursos de Zootecnia em Lavras e Alfenas. São
aproximadamente 1.000 profissionais residentes na região e
cerca de 1.200 empresas com atividades na área da medicina
Veterinária e da Zootecnia.
A inauguração contou com várias autoridades locais e profissionais da região, entre os presentes o presidente do Conselho
Federal de Medicina Veterinária, Dr. Benedito Fortes Arruda,
o presidente da Câmara dos Vereadores de Varginha, Verdi
Lúcio Melo, o presidente da Associação médica de Varginha e
também vereador Dr. Armando Fortunato Filho, o chefe do
Escritório Seccional de Varginha e delegado do CRMV-MG,
Dr. Marden Donizzete, os médicos veterinários Carlos Alberto
Campos Jardim, Demétrio Junqueira, da Vigilância Sanitária
de Varginha, entre várias outras personalidades de destaque
da região do sul de Minas.
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