
Aconteceu, nos dias 01 e 02 de junho, o
XXXIII Encontro de Médicos Veteriná-
rios e Zootecnistas dos Vales do Mucuri,
Jequitinhonha e Rio Doce. O evento foi
no auditório do SEST- SENAT, em Teó-
filo Otoni (MG) e contou com aproxi-

madamente 120 participantes. 
O encontro é um dos mais tradicionais
das áreas e foi patrocinado pelo CRMV-
MG através de seu Programa de Educa-
ção 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. 
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Palavra do Presidente

Caros colegas médicos veterinários e zoo-
tecnistas,
“A gente colhe o que planta”. Esta ex-
pressão popular aplica-se em muitos mo-
mentos de nossas vidas e ações. Muitos
reclamam de fatos que estão aconte-
cendo, 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 esque-
cer o passado - tem sido nossa linha de
trabalho à frente do CRMV-MG e, por
isso, estamos colhendo o que planta-
mos. Em todas as regiões de Minas Ge-
rais, por onde passamos, ouvimos afir-
mações de satisfação sobre a nova “ca-
ra” do Conselho e vemos os sinais posi-
tivos sobre a forma como está sendo con-
duzido. É o reconhecimento de um CR-
MV-MG renovado em suas ações, preo-
cupado com a defesa das profissões, mais
próximo dos profissionais, com maior
nível de diálogo, optando por uma polí-
tica 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 ali-
cerçada nos princípios da ética e da mo-
ral. Ações de pessoas que não seguem os
princípios estabelecidos pela ética po-
dem desvalorizar toda uma categoria. As
comparações são inevitáveis com aquele
profissional que denigre a profissão, pre-
judicando a imagem de todos os demais
colegas. Assim, parte dos esforços para
a valorização e o respeito profissional
passa pela observância do código de é-
tica das profissões. Sugestões existem pa-
ra sua discussão em todos os cursos de
Veterinária e de Zootecnia: uma prática
que deve ser permanente para a forma-
ção dos novos profissionais. Esta é uma
preocupação que deve ser de todos, pois
temos muito que perder quando os prin-
cípios éticos são negligenciados no exer-
cício 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 ges-
tão, ética, ações de marketing e promo-
ção pessoal, relações humanas, pós-gra-
duação, aperfeiçoamento, atualizações,
enfim, muitas das ações que o CRMV-
MG tem realizado em seu programa de

Educação Continuada. Certamente ire-
mos fazer muito mais em defesa de nos-
sas profissões.
A valorização profissional é uma con-
quista coletiva. Depende de todos e de
cada um. Vamos plantar bem para co-
lher melhor.

Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente
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CRMV-MG apoia Encontro no Vale do Mucuri 
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Conselho Ativo

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 veteri-

nário, 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 colo-

cações 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 vete-

rinárias, doação e adoção de animais e alo-

jamento temporário no Município. 

Um dos pontos cruciais da discussão foi a

comercialização de animais no Mercado

Central de Belo Horizonte. Os comercian-

tes presentes defenderam o comércio de

animais no Mercado e negaram as acusa-

ções de condições inadequadas e maus

tratos. O presidente da Associação dos Lo-

jistas do Mercado Central, Macoud Pa-

trocínio, questionou o risco alegado de

contaminação dos alimentos e garantiu

que os animais vivem em condições dig-

nas, contando com assistência veterinária

permanente. Ele afirmou, ainda, que o lo-

cal é alvo de constantes fiscalizações e que

todos os comerciantes são devidamente li-

cenciados.

O CRMV-MG defende a necessidade de

regulamentar a atividade sem a influência

de aspectos “emocionais” e está à disposi-

ção para colaborar no aprimoramento da

proposta ou na elaboração do decreto que

deverá regulamentá-la, prestando consul-

toria sobre os aspectos científicos e técni-

cos da questão. O Conselho também des-

taca os artigos 5º e 6º que tratam da regu-

lamentação dos comércios perante o con-

selho 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. 
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CRMV-MG participa de Audiência Pública na Câmara Municipal 

O presidente do CRMV-MG, Prof. Ni-

valdo da Silva, o delegado regional de

Uberlândia, Dr. Paulo César Maciel e a

fiscal veterinária, Drª Mariana Longui-

nho, realizaram visita às instalações do

Curso de Medicina Veterinária do Cen-

tro Universitário do Triângulo (UNITRI),

em Uberlândia-MG e foram recebidos

pelo diretor jurídico da instituição, Dr.

Paulo César Monteiro Sobrinho. O cur-

so de bacharelado da UNITRI teve iní-

cio em 2012, tem duração de cinco anos

e possui turmas diurnas e noturnas, con-

forme 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 aproveitamen-

to 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, pre-

parando o médico veterinário para ple-

no 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, den-

tro do campus universitário, que irá ofe-

recer todas as condições para o processo

de formação dos alunos do curso.

Curso de Veterinária da UNITRI em Uberlândia

Da esquerda para direita: Vereador Leonardo Matos, veteri-
nária responsável pelo setor de animais do Mercado, Maria

Cristina Figueiredo; Prof. Nivaldo da Silva e Dr. Messias Lobo. 



Conselho Ativo

No dia 01 de junho, o presidente do CR-
MV-MG, Prof. Nivaldo da Silva, acompa-
nhado do delegado regional de Teófilo O-
toni, Dr. Leônidas Porto e dos médicos ve-
terinários Dra Cristiane Santos (Coorde-
nadora do IMA) e Dr. Sérgio (VISA – Teó-
filo Otoni) estiveram na Prefeitura de Teó-
filo Otoni, onde foram recebidos pela Ex-
ma. 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-eco-
nômicos da região. Silva fez uma exposi-
ção das preocupações do CRMV-MG quan-
to às necessidades de maior atuação do Ser-
viço de Inspeção Municipal, inclusive de-
fendendo a contratação de novos profis-
sionais para atender as demandas dos pro-
gramas oficiais, sobretudo o da agroin-
dústria familiar. O presidente do CRMV-
MG também informou sobre as ações e o
papel que o conselho de classe, como Au-
tarquia, pode desempenhar – além de so-
licitar uma participação mais relevante de
profissionais nos conselhos municipais,

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 coorde-
nam. Atenta, a Profª Maria José comentou
as ações de sua administração e as conquis-
tas alcançadas pela municipalidade du-
rante sua gestão.
Na parte da manhã do mesmo dia, a Pre-
feita Municipal e o Presidente do CRMV-
MG participaram da abertura do XXXIII
Encontro dos Médicos Veterinários e Zoo-
tecnistas dos Vales do Mucuri, Jequiti-
nhonha e Rio Doce. 

CRMV-MG na Prefeitura de Teófilo Otoni
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Da esquerda para direita: Dr. Leônidas, Prof. Nivaldo,
Profª Maria José Hauesein, Drª Cristiane e Dr. Sérgio. 

O CRMV-MG esteve presente na Su-

peragro, entre os dias 3 e 10 de junho,

pelo quarto ano consecutivo com um

estande.  O objetivo foi mostrar aos par-

ticipantes as principais realizações do

Conselho em relação à fiscalização dos

profissionais e empresas ligadas à Me-

dicina Veterinária e Zootecnia, além

de atuar na valorização dos profissio-

nais.

A SuperAgro - que realizou sua oitava

edição – aconteceu no  complexo Par-

que de Exposições da Gameleira/Ex-

pominas, em Belo Horizonte (MG). 

O evento é uma promoção do Gover-

no de Minas, por meio da Secretaria

de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (Seapa) e Instituto Mi-

neiro de Agropecuária (IMA), junto

com a Federação da Agricultura e Pe-

cuária do Estado de Minas Gerais (Fa-

emg) e Sebrae-MG. 

Estande do CRMV-MG na
Superagro 



4 CRMV-MG COM VOCÊ

IM
PR

ES
SO

 E
M

 
PA

PE
L 

RE
CI

CL
AD

O

Inauguração em Varginha

POSTAL

CRMV-MG

MALA DIRETA

9912266628/2010-DR/MG/MGPRESIDENTE
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG Nº 0747
VICE-PRESIDENTE
Dra. Therezinha Bernardes Porto
CRMV-MG Nº 2902   
SECRETÁRIA-GERAL
Profa. Adriane da Costa Val Bicalho 
CRMV-MG Nº 4331 
TESOUREIRO
Dr. João Ricardo Albanez 
CRMV-MG Nº 0376/Z
FOTOS
Arquivo CRMV-MG e banco de imagens
DIAGRAMAÇÃO 
E DESIGN GRÁFICO
Gíria Design e Comunicação
(31) 3222.1829
contato@giria.com.br

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Isis Olivia Gomes
12568/MG
ESTAGIÁRIA
Thais Bittencourt
TIRAGEM
11.500 exemplares

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRMV-MG)
Sede: Rua Platina, 189 - Prado
Belo Horizonte - MG - CEP: 30.411-131
PABX: (31) 3311.4100
E-mail: crmvmg@crmvmg.org.br

Expediente

No dia 19 de junho de 2012, a Diretoria-Executiva do CRMV-
MG inaugurou a nova sede da Delegacia do CRMV-MG em
Varginha, que contou com a presença do corpo de conselhei-
ros. 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 Sa-
pucaí, estando sob sua jurisdição cerca de 118 municípios do
Estado de Minas Gerais. 
Na região existem atualmente cinco cursos de Medicina Vete-
rinária (Poços de Caldas, Três Corações, Alfenas, Lavras e Ita-
jubá), 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 profis-
sionais 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.

CRMV-MG inaugura nova delegacia 
regional em Varginha

A Associação dos Avicultores de Minas Ge-
rais (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 in-
cluiu a reunião regional da União Brasileira
de Avicultura (UBABEF), com a presença
do presidente-executivo da entidade, Fran-
cisco 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 home-
nageado pela AVIMIG como um dos maio-
res 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 Abasteci-
mento, Elmiro Nascimento, e outros repre-
sentantes do governo de Minas que respon-
dem por setores relacionados à cadeia agro-
avícola. O CRMV-MG esteve presente re-
presentado pelo presidente, Prof. Nivaldo da
Silva.

AVIMIG realiza o Dia do Avicultor 2012 

Homenagem

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

Oportunidade

Caso esteja em débito com o CR-

MV-MG, aproveite a oportunida-

de e regularize sua situação. Até o

dia 31 de agosto é possível o paga-

mento ou parcelamento de dívidas

com o Conselho sem juros e mul-

tas. Outras informações através

dos telefones: (31) 3311-4100 e

3311-4104. 

Parcelamento de dívidas
sem juros e multas


