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Palavra do Presidente
Caros Colegas Médicos Veterinários e Zootecnistas,
Em outubro, teremos as eleições municipais. A participação política de muitos colegas mostra o engajamento de nossas categorias profissionais nesta atividade. Sempre
vemos, com pesar, que nossa baixa representatividade política nos coloca em posição de
desvantagem diante das “lutas” que temos que
travar em defesa de nossas profissões. Seja
no âmbito municipal, estadual e, principalmente, no Congresso Nacional estamos sempre em desvantagem quando comparados
com outras profissões, onde esta representatividade é cada vez maior. Num estado
democrático, onde tudo se decide pelo voto
e pelos apoios políticos, nossas “causas” tem

sempre que ser discutidas com interlocutores que precisam ser sensibilizados e convencidos da sua importância, não só para as
profissões, como também para o destino do
próprio país. Temos conseguido algumas “vitórias” pelo reconhecimento de inúmeros parlamentares (municipais, estaduais ou federais) às nossas bandeiras. Tudo isto seria mais
fácil e talvez até mais contundentes se tivéssemos uma participação política de veterinários e de zootecnistas nas casas parlamentares.
Nosso apoio a todos os candidatos a cargos
eletivos nessas eleições municipais de outubro. Faremos todo o possível, dentro da legislação vigente, para que mais colegas sejam
eleitos em 2012.

Parabéns a todos que se candidataram!
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747 • Presidente

Conselho Ativo

Medida Provisória nº 568/2012
O Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado de Minas Gerais (CRMV-MG) mobilizou os Senhores Senadores e Deputados Federais contra a Medida Provisória nº 568/2012,
que reduziu em 50% (cinquenta por cento) os
vencimentos dos Médicos Públicos Federais e
dos Médicos-Veterinários Públicos Federais.
O CRMV-MG solicitou aos ilustres parlamentares - por intermédio de Ofícios individuais
- apoio contra a ilegal redução dos vencimentos na forma proposta do Poder Executivo, por

entender que a medida feria o artigo 7º - inciso
VI, da Constituição da República, ao dispor
sobre a “irredutibilidade do salário...”.
Diante da ampla repercussão negativa da Medida Provisória, o Projeto de Lei de sua Conversão foi negociada no Congresso Nacional e o
absurdo deixou de se concretizar.
Assim sendo, sentimo-nos no dever de, em nome do CRMV-MG, agradecer o empenho de
todos os senhores parlamentares com assento na
Câmara dos Deputados e no Senado que foram

sensíveis ao nosso pleito, conforme manifestações encaminhadas a este Conselho Regional.
Particularmente, manifestamos nossos penhorados agradecimentos ao ilustre Deputado Federal MANDETTA, do DEM/MS e Presidente da
Comissão de Seguridade Social e Família, que,
apesar de não pertencer à Bancada de Minas
Gerais no Congresso Nacional, ouviu-nos e se
preocupou em nos relatar as inúmeras providências por ele adotadas, com o objetivo de impedir a injustiça prestes a ser concretizada.

Fique Atento

Parcelamento de dívidas com redução progressiva de juros e isenção de multa
O CRMV-MG, juntamente com o Conselho
Federal de Medicina Veterinária, através da
Resolução CFMV nº 991/2011, buscando uma
solução para aqueles que se encontram com
situação financeira irregular perante este Conselho, adotou medida para facilitar o pagamento dos débitos vencidos até 31 de dezembro de 2010.
Esta solução, inédita na história dos Conselhos, visa a isenção da multa sobre as anuiCRMV-MG COM VOCÊ

dades vencidas e uma redução de juros que
pode chegar a até 100%. Porém, esta forma
tem validade apenas até o dia 31 de agosto
de 2012. Após esta data, os descontos ofertados e a isenção da multa NÃO mais poderão ser concedidos.
Se você se encontra nesta situação, entre em
contato com o CRMV-MG e aproveite a
oportunidade para se regularizar e evitar
mais transtornos que podem ocorrer com o

ajuizamento de ação de cobrança, pois a
partir de 31 de agosto de 2012 o CRMVMG terá, por força de lei e sob pena de responsabilidade pessoal do gestor, de promover a cobrança judicial dos débitos vencidos
e não liquidados, o que implicará em acréscimos de custas judiciais e de honorários
de sucumbência.
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CRMV-MG é parceiro da Expomontes em Montes Claros
A 38º edição da Expomontes aconteceu entre os dias 29 de junho e 08 de julho no Parque de Exposições João de Alencar Athayde.
O CRMV-MG foi parceiro do evento e investiu, através do seu Programa de Educação Continuada, 8 mil reais para montagem
do estande e R$ 5.630,00 para investimento
nas palestras de atualização – montantes
fundamentais para a realização do evento.
O CRMV-MG realizou uma importante parceria com a Sociedade Rural de Montes Claros cedendo o estande que possibilitou a transferência da Delegacia Regional de Montes

Claros para o Parque João Alencar Athayde
durante o evento. De acordo com a delegada
regional de Montes Claros, Drª. Silene Barreto, esta parceria foi muito importante para
o fortalecimento do relacionamento entre
agropecuaristas, médicos veterinários e zootecnistas e completou: “Foi muito importante também a possibilidade de divulgar o
papel dos zootecnistas e veterinários para a
sociedade”. Além dessa parceria, o CRMVMG, em conjunto com a Associação Norte
Mineira de Médicos Veterinários e Zootecnistas, foi responsável pelo Ciclo de Palestras

realizado durante a Expomontes 2012, que
reuniu profissionais atuantes nos diferentes
setores da Medicina Veterinária e Zootecnia.
O CRMV-MG, através do seu Projeto de Educação Continuada, possibilitou a vinda de
pesquisadores de renome nacional, como o
Dr. Fernando Leandro dos Santos da UFRPE
- que proferiu palestra sobre o Mormo - e da
Profª. Adalgiza Carneiro Resende da EV/UFMG, sobre o tema da nutrição e manejo de
equinos.

Acontece

Inaugurado o VISIOVET Diagnóstico Veterinário
O laboratório de diagnóstico por imagem
(VISIOVET), primeiro do gênero em Minas
Gerais a oferecer exame de tomografia computadorizada helicoidal, foi inaugurado em
Belo Horizonte. Localizado na Rua Tenente
Brito Melo, 587, Barro Preto, o laboratório
oferece, além dos exames de tomografia
computadorizada helicoidal, ecodopplercardiolografia e RX Digitalizado, outros serviços na área de ultrassonografia. Contando

com uma equipe de profissionais especializados, o VISIOVET vem de encontro às necessidades, cada vez maiores, dos veterinários que atuam na clínica de pequenos animais, quanto ao diagnóstico de diferentes
patologias que afetam estes animais. O exercício da Medicina Veterinária, especialmente na clínica de pequenos animais, tende a igualar-se à medicina humana, exigindo a utilização de metodologias modernas

que contribuam para a indicação de tratamentos seguros para a saúde e o bem dos
pacientes.
Considerando-se a expansão do mercado
pet no país, verifica-se a necessidade de, cada vez mais, investimentos nas áreas de diagnóstico. O CRMV-MG incentiva a participação de novos empreendedores neste mercado de trabalho.

Números do CRMV-MG
Atualização

O CRMV-MG em números: primeiro semestre de 2012.
O CRMV-MG sempre tem o objetivo de não
só fiscalizar, mas também apoiar e legalizar
os profissionais e estabelecimentos ligados
à Medicina Veterinária e à Zootecnia – e os
números mostram isso.
Através do seu Programa de Educação Continuada, foram 15 eventos apoiados pelo CRMV-MG, todos aprovados em Plenária. O
valor gasto, ao total e referente ao primeiro
semestre de 2012, foi de R$ 129.530,00. O
dinheiro é destinado a cursos, palestras,
seminários, reuniões, encontros e simpósios
e o objetivo é contribuir para a infraestrutura dos eventos.
O setor de Pessoa Jurídica do CRMV-MG
obteve 385 registros entre janeiro e julho de
2012. Em toda Minas Gerais, foram 247 registros de estabelecimentos de comércio de
produtos veterinários; 15 clínicas; 18 consultórios; 11 frigoríficos e abatedouros; seis
laboratórios; 14 estabelecimentos de banho
e tosa; sete supermercados e 67 locais que
exercem atividades diversas.
Já o setor de Pessoa Física registrou a entre2
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ga de 630 carteiras entre janeiro e julho de
2012, sendo 587 para médicos veterinários
e 43 para zootecnistas.
Mais números: conforme estabelece a lei nº
6830, todos os estabelecimentos que tem atividades relacionadas à Medicina Veterinária e
à Zootecnia em Minas Gerais devem ser registrados no CRMV-MG, devendo ter um Responsável Técnico - também devidamente registrado. Está averbado no CRMV-MG o total
de 12.486 anotações de RT, sendo que no
período compreendido entre janeiro e julho
de 2012, foram 959 averbações. Estes dados
dão importantes, pois mostram a eficiência
do processo de fiscalização exercido pelo Conselho, garantindo postos de trabalho para os
profissionais de Veterinária e de Zootecnia em
suas respectivas áreas de atuação.
É o CRMV-MG trabalhando para, a cada dia,
tornar-se uma referência de conselho de classe no país. Participe dos eventos patrocinados e atualize-se! Estamos aqui para atuar
por todos os profissionais da Medicina Veterinária e Zootecnia.

CRMV-MG disponibiliza
livros em PDF no site
O CRMV-MG disponibilizou dois livros,
em PDF, em seu site, para consulta gratuita. Os livros intitulados “Alimentos para Gado de Leite” e “Alimentos de Gado
de Leite”, dos editores Lúcio Carlos Gonçalves, Iran Borges e Pedro Ferreira têm o
objetivo de atingir produtores rurais, alunos de graduação e pós-graduação, além
de outros profissionais técnicos ligados à
área de produção de gado de leite.
O CRMV-MG agradece os editores por
permitirem a publicação no site do Conselho.
Para fazer o download, basta acessar
www.crmvmg.gov.br e ir à seção “Educação” (no menu, à esquerda).
Boa leitura!
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Opinião

Penalidade

O Médico Veterinário e a Saúde Pública

Aviso Oficial de Penalidade

Para a Organização Mundial de Saúde, muito mais que a simples ausência de
Doenças, “Saúde” é a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social.
Na história contemporânea, principalmente no início do século XX, a contribuição dos Médicos Veterinários para a Saúde Pública Brasileira era focada na Inspeção de Produtos de Origem Animal. Através do tratamento e controle de enfermidades zoonóticas, havia também uma contribuição do Médico Veterinário
para a Saúde Pública.
Com a regulamentação da profissão e a consolidação do Sistema de Defesa Agropecuária, diversos postos de trabalho no serviço público passaram a ser ocupados
por profissionais nas diversas regiões do país.
A partir da década de 1970, com a criação de diversos programas e ações públicas de
saúde, os Médicos Veterinários passaram a ter posição de destaque na Prevenção e
Promoção da Saúde. Antes mesmos da criação do SUS, Sistema Único de Saúde, com
a descentralização e municipalização da execução das ações de Saúde Pública, diversas
Vigilâncias Sanitárias, em todo o país, já contava com a presença do Médico Veterinário
no quadro das equipes multiprofissionais.
Com a criação do SUS, já no pós constituição de 1988, três grandes áreas de atuação
profissional foram criadas, sendo elas a Vigilância em Saúde, Gestão e Atenção à Saúde.
Na Vigilância em Saúde, o Médico Veterinário passa a ter capacidade de demonstrar a sua eficiência profissional, desenvolvendo ações de Vigilância Epidemiológica e controle de Doenças, com destaque para as Zoonoses, Vigilância Sanitária,
incluindo não só a área de alimentos, mas com destaque para a área de estabelecimentos de saúde, Vigilância Ambiental, atuando nos fatores ambientais de risco
a saúde, Vigilância em Saúde do Trabalhador, com destaque para as ações de saúde
ocupacional no campo, e também na Vigilância da Situação de Saúde, agregando
conhecimentos da Saúde Coletiva.
Na Gestão, diversos profissionais passaram não só gerir serviços com atuação específica, como diversas Secretarias de Saúde tiveram como gestores Médicos Veterinários. Mais recentemente, com a inclusão do Médico Veterinário na equipe
multiprofissional do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), o Médico Veterinário passa a ter constatada a sua importância no suporte técnico às equipes de
saúde da família para garantir a atenção integral, contribuindo para o exercício
do direito universal a saúde e a vida.
Constatamos hoje que a versatilidade profissional, agregando conhecimentos profundos do processo saúde-doença, aliado a capacidade de compreensão do ambiente, com competência para agir em diversos fatores de risco para a saúde coletiva,
tornou o Médico Veterinário imprescindível para a garantia de qualidade
e eficiência na prevenção e promoção
da saúde humana e animal.

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais (CRMVMG), autarquia federal criada pela Lei nº
5.517, de 23.10.1968, para fiscalizar o exercício profissional do Médico-Veterinário e Zootecnista, em cumprimento à
Decisão prolatada no Processo Ético-Profissional nº 02/2010, no qual figura como
Denunciante Edenio Detmann e como
Denunciado o Zootecnista LEONARDO
SICUPIRA, inscrito neste CRMV-MG sob
nº 1523/Z, serve-se do presente para aplicar-lhe a penalidade de Censura Pública,
nos termos das alíneas “a”, “b”, “c” e “d”
do artigo 42 do Código de Deontologia e
da Ética Profissional do Zootecnista, do
Egrégio Conselho Federal de Medicina
Veterinária (CFMV).
Art. 42. Na publicação de trabalhos científicos serão observadas as seguintes normas:
a) as discordâncias em relação às opiniões
ou trabalhos são admissíveis e até desejáveis, não visando porém ao autor e sim
à matéria;
b) quando os fatos forem examinados por
dois ou mais zootecnistas e houver combinação a respeito do trabalho, os termos
de ajustes serão rigorosamente observados
pelos participantes, cabendo-lhes o direito
de fazer publicação independente no que
se refere ao setor em que cada qual atuou;
c) não é lícito utilizar, sem referência ao
autor ou sem sua autorização expressa,
dados, informações ou opiniões colhidas
em fontes não publicadas ou particulares;
d) em todo o trabalho científico devem
ser indicadas, de modo claro, quais as fontes de informações usadas, a fim de que
se evitem dúvidas quanto à autoria das
pesquisas e sobre a citação dos trabalhos
não lidos, devendo ainda esclarecer-se
bem quais os fatos referidos que não pertençam ao próprio autor do trabalho;

Demétrio Junqueira Figueiredo é médico veterinário (CRMV-MG 8467), autoridade Sanitária Estadual - VISA - Masp 1194544-1, coordenador do Núcleo de Vigilância Sanitária
(SRS) de Varginha, da Secretaria de Saúde do
Estado de Minas Gerais (SES-MG) e Conselheiro Efetivo do CRMV-MG
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Belo Horizonte, 31 de maio de 2012.
Méd. Vet. NIVALDO DA SILVA
CRMV-MG nº 0747
Presidente
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Histórias da Profissão

Padre e Médico Veterinário: uma combinação que faz bem para a sociedade
“Desde criança fui apaixonado por cavalos,
mesmo morando numa cidade industrial,
(Ipatinga-MG), pois sempre tive contato
com familiares que vivem em fazendas. No
final da adolescência, com o curso técnico
em agropecuária, aprendi um pouco mais
sobre este animal que sempre me fascinou.
Conheci algumas raças, mas a vocação sacerdotal falou mais alto e deixei a ideia de buscar uma vida no campo para ser pastor do
rebanho do Senhor, sendo um sacerdote.
Como padre, realizando o trabalho evangelizador em cidades menores e de hábitos agropecuários, voltei a ter o contato com os cavalos, participando e organizando cavalgadas,
exposições agropecuárias, concursos de marcha: eventos rotineiros na cidade de Ressaquinha (MG). Acabei adquirindo um animal comum para poder participar das cavalgadas e concursos de marcha, depois iniciei a criação de gado num terreno da paróquia e passei a produzir leite. Quando mu-

dei de paróquia, indo trabalhar em uma cidade menor (Caranaíba - MG), através do incentivo do Bispo Dom Luciano, voltei a estudar e iniciei o curso de Medicina Veterinária. Os produtores rurais, em sua maioria,
tem pouca informação ou vivem de tradições para a produção e manejo em suas propriedades e vi que, como sacerdote e veterinário, eu poderia ajudar aproveitando atividades religiosas e lançando o conhecimento
na vida destes trabalhadores. Formado e com
o conhecimento adquirido através de estágios e exemplos de alguns professores, estou
iniciando esta proposta e buscando conquistar o mercado de trabalho como veterinário,
para viver a missão de evangelizador, levando a palavra de Deus ao coração do povo e
o conhecimento aos produtores rurais para
que alcancem melhores resultados.
Diante desta vivência tenho certeza que o
sonho de criança que habitava meu coração
- que começou com a paixão pelos cavalos e

foi ampliada para outros animais - hoje está
concretizado, pois foi possível unir o Sacerdócio e a Veterinária o que me faz sentir
uma alegria grande no coração”.
Dr. Lindomar Bragança é pároco da Paróquia
São Sebastião (Coimbra) e Médico Veterinário - CRMV-MG nº 12884

Prof. Nivaldo e Padre Lindomar na entrega
da carteira de médico veterinário.

Fique Atento

Sindicato Estadual dos Zootecnistas
de Minas Gerais
O zootecnista Antônio Samarão Gonçalves, presidente do Sindicato Estadual dos
Zootecnistas de Minas Gerais, convida a todos os profissionais Zootecnistas do
Estado para se filiarem ao SINDIZOO-MG. O CRMV-MG já divulgou uma carta
aberta na Newsletter de julho/2012, com mais informações, que está disponibilizada no site www.crmvmg.org.br.
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Acompanhando o processo de inovação na comunicação mundial e
objetivando alcançar cada vez mais profissionais, o CRMV-MG é ativo
nas redes sociais. Através do Twitter (@crmvminasgerais) todas as
publicações são reunidas e é possível saber de notícias e curiosidades.
Já a página do Facebook (www.facebook.com/CRMVMG) todos
podem obter diversas informações, além de ser um excelente canal
para contatos e onde a liberdade de expressão é o mote – como em
todas as publicações do CRMV-MG. Participe!
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