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Palavra do Presidente

O CRMV-MG destaca-se como a mais im-

portante entidade representativa das catego-

rias dos médicos veterinários e zootecnistas

de Minas Gerais. Criado com a responsabili-

dade de fiscalizar o exercício profissional para

defender a sociedade contra os maus profis-

sionais, ao longo dos anos, foi assumindo ou-

tras características, buscando por meio de

ações de valorização e de respeito aos colegas,

o reconhecimento do seu real papel. Sim, fis-

calizar o exercício profissional, porém sem-

pre buscando dignificar o trabalho dos cole-

gas. A diretoria do CRMV-MG tem buscado

valer sua força política e jurídica como en-

tidade representativa e, em muitas situações,

tem obtido sucesso. Outra das lutas empre-

endidas pelo CRMV-MG, ao longo desses

anos, é pelo reconhecimento das competên-

cias e atribuições dos profissionais, princi-

palmente em áreas de atuação que estão sen-

do questionadas por outras profissões. Hoje

a disputa pelo mercado de trabalho está ca-

da vez mais intensa, como é de conhecimen-

to de todos. Temos conseguido muitas vitó-

rias. Os investimentos em projetos de Edu-

cação Continuada, ações de Marketing pro-

fissional e a participação em inúmeras reu-

niões com organismos das áreas públicas e

privadas, têm sido tarefas constantes da a-

tual diretoria do CRMV-MG, sempre pre-

ocupada em mostrar a toda sociedade o va-

lor e o respeito que temos por nossas profis-

sões. Os resultados mostram que estamos

no caminho certo, pois, a cada dia, nossas

profissões estão mais reconhecidas e valo-

rizadas pela sociedade.

No mês de setembro, quando comemora-

mos o Dia do Médico Veterinário, os dire-

tores, conselheiros e servidores do CRMV-

MG enviam aos colegas a mensagem de re-

conhecimento e agradecimento ao esforço

de cada um pelo engrandecimento da pro-

fissão.   

Parabéns a todos os Médicos (as) Veteriná-

rios (as) pelo seu dia! 

Atenciosamente,

Prof. Nivaldo da Silva
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OMinistro da Educação Aloísio Mercadante

nomeou, no dia 21 de agosto, o médico vete-

rinário João Carlos Pereira da Silva como no-

vo membro da Comissão Nacional de Avalia-

ção da Educação Superior (CONAES), o mais

importante órgão colegiado e de assessora-

mento ao Ministro. Essa é a primeira vez que

a Comissão conta com um profissional da Me-

dicina Veterinária em sua composição.

Graduado pela Universidade Federal de Mi-

nas Gerais (UFMG), com mestrado e dou-

torado em Patologia, o Dr. João Carlos Pe-

reira da Silva é membro efetivo do Corpo

Conselheiro do CRMV-MG, compõe a Co-

missão Nacional de Ensino da Medicina Vete-

rinária do CFMV; é Professor Titular da Uni-

versidade Federal de Viçosa (UFV), com mais

de seis mil horas aulas ministradas na gradua-

ção e pós-graduação. Participou da Adminis-

tração Superior da UFV e também de comis-

sões de avaliação e comissões assessoras do

Inep e na Sesu, ligadas também ao MEC.

O presidente do CRMV-MG, Prof. Nivaldo

da Silva, acredita ser uma honra para a Medi-

cina Veterinária ter um profissional tão qua-

lificado, não só atuando no CRMV-MG, mas

também no CFMV e agora no CONAES. O

CRMV-MG parabeniza o Dr. João Carlos

Pereira da Silva pela nomeação e comemora

o reconhecimento do valor do médico vete-

rinário de Minas Gerais.

No CONAES, João Carlos Pereira da Silva é

um dos representantes escolhidos entre os

cidadãos com notório saber científico e re-

conhecida competência em avaliação e ges-

tão da educação superior. Entre suas atri-

buições, ele será responsável por coordenar,

supervisionar, estabelecer diretrizes, procedi-

mentos e mecanismos do sistema de avalia-

ção da educação, além de formular propos-

tas para o desenvolvimento das instituições.

Seu mandato será de três anos.

Ministro da Educação nomeia conselheiro do CRMV-MG para CONAES
CONAES 

Conselho Ativo

A próxima edição da revista V&Z Minas
vai contar com um novo layout. O obje-
tivo foi deixar a revista mais moderna,
confortável e clara para a leitura, com es-
paços mais objetivos e delimitados. 
A nova “cara” da revista foi idealizada em
uma parceria entre a Gíria Design, a as-
sessoria de comunicação e o corpo de
conselheiros e diretoria do CRMV-MG.
Esperamos que gostem! 

Novo Layout V&Z Minas 
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Nos dias 25 e 26 de agosto foi realizado o III
Encontro Sul Mineiro de Médicos Veteri-
nários, em São Lourenço. O evento foi reali-
zado pela Associação Sul Mineira de Médi-
cos Veterinários (ASSUMEV) em parceria
com o CRMV-MG. No dia 25, foram pro-
feridas palestras sobre “A atuação do mé-
dico veterinário nos serviços de saúde” –
mediada pela vice presidente do CRMV-
MG, Dra. Therezinha Porto e com as par-
ticipações do Dr. José Renato Costa e Dr.
Paulo César de Souza – e “Políticas Públicas
de controle da população animal em áreas
urbanas”, mediada pelo Dr. José Eduardo
Mambelli Baliero e contou com a partici-
pação dos doutores Fernando Cortez Perei-
ra e Adamastor Santos Bussolotti. 
No dia 26, realizou-se mesa redonda para
discutir o tema “Desafios da Valorização Pro-
fissional diante do Mercado PET”. A media-
ção foi feita pelo presidente da ASSUMEV,
Dr. Demétrio Junqueira Figueiredo e con-
tou com a participação do presidente do
CRMV-MG, Prof. Nivaldo da Silva e do Dr.
Manfredo Werkhauser. 
O encontro teve a participação de, aproxi-
madamente, 40 profissionais e foi encerrado
com as eleições para a nova diretoria da AS-
SUMEV. 

CRMV-MG é parceiro do
II Encontro Sul Mineiro
de Médicos Veterinários

Encontro Sul Mineiro 

Direita para esquerda: Prof. Nivaldo da Silva,
Therezinha Porto, Manfredo Werkhauser 

e Affonso Lopes de Aguiar Júnior

Palestra do Dr. Manfredo, ao fundo 
Dr. Demétrio Junqueira Figueiredo

Fique Atento  

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais (CRMV-MG)

oficializou parceria com a Previsul Seguradora. Essa é mais uma iniciativa que mostra

a preocupação do Conselho com seus médicos veterinários e zootecnistas, sempre

procurando soluções para transmitir segurança aos seus profissionais em momentos

de dificuldade. “Todos nós conhecemos histórias de colegas que por motivo de saúde,

acidentes de trabalho ou automobilísticos tiveram que se afastar de suas atividades por

prazos longos, passando a receber, durante o período de convalescência, pensão da pre-

vidência social”, comenta o presidente do CRMV-MG, Prof. Nivaldo da Silva. E com-

pleta: “Estes valores recebidos são muito abaixo das necessidades dos colegas e de seus

familiares. Fato extremamente lamentável”.

Com o objetivo de dar alternativas à situação e após  contatos  com  várias  seguradoras,

análise de  custos  e,  principalmente,  das  garantias oferecidas  aos  profissionais  ins-

critos  no CRMV-MG,  foi  oficializada  a  parceria  entre  o Conselho e a Previsul. A se-

guradora oferece o seguro de vida RTI Previsul, um seguro de renda temporária por

incapacidade que garante uma renda mensal em caso de afastamento de sua principal

atividade de trabalho, entre outros produtos.

Para fazer a adesão é necessária a comprovação de vínculo com o CRMV-MG.

Os interessados devem entrar em contato com a Aliança Corretora, em Belo Horizonte,

através do telefone (31) 3048-280 ou pelo site http://www.aliancaadm.com.br/ 

CRMV-MG firma parceria com seguradora
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Zootecnia

Durante a 35ª Edição da Expointer, realiza-
da de 25 de agosto a 2 de setembro, no Par-
que Estadual de Exposições Assis Brasil, lo-
calizado no município de Esteio (RS), ocor-
reu o XXXIX Fórum Nacional de Entidades
de Zootecnistas – que acontece duas vezes ao
ano. Nestas ocasiões são discutidos assuntos
de interesse dos zootecnistas e os represen-
tantes das entidades têm a oportunidade de
informar sobre ações favoráveis à classe. 
O CRMV-MG foi representado por um de
seus conselheiros, o zootecnista Dr. Adauto
Ferreira Barcelos. Durante o fórum, o presi-
dente da Associação Brasileira de Zootecnia

(ABZ), Prof. Walter Motta Ferreira, divul-
gou informações atualizadas sobre o anda-
mento de projetos de lei em tramitação no
Congresso Nacional. O projeto que alterava
o nome do Sistema CFMV/CRMV’s para
Conselho Nacional e Regional de Medicina
Veterinária e Zootecnia foi arquivado. O
Projeto de Lei 2.824/2008, que exclui os
médicos veterinários e os engenheiros agrô-
nomos do exercício da atividade de Zootec-
nia, está com o relator, deputado Onyx Lo-
renzoni e, até o momento, não tinha sido
votado. Já o PL 1.372/2003, que cria os Con-
selhos Federal e Regionais de Zootecnia, está

em tramitação final e será encaminhado pa-
ra a Casa Civil e sanção presidencial. Outro
Projeto de Lei proposto é o que cria o Dia
Nacional do Zootecnista, em 13 de maio.
Outro assunto amplamente discutido du-
rante o fórum foi a Responsabilidade Téc-
nica e o exercício profissional do Zootecnis-
ta, principalmente nas chamadas “áreas co-
muns” com a Medicina Veterinária. No mo-
mento, espera-se posicionamento do CFMV
para criação paritária formada por cinco
zootecnistas e cinco veterinários do Sistema
para discutir a questão.

Fórum Nacional de Entidades de Zootecnistas 

No dia 15 de agosto, o presidente do CRMV-
MG, Prof. Nivaldo da Silva, conheceu as ins-
talações e a organização do Hospital Veteri-
nário da Uniube (Universidade de Uberaba)
na companhia do coordenador do curso de
Medicina Veterinária, Prof. Eustáquio Bittar,
do Prof. Renato Linhares Sampaio e da presi-
dente do Instituto de Estudos Avançados em
Veterinária “José Caetano Borges”, Dra. Bea-
triz Cordenonsi Lopes. De acordo com o Prof.

Nivaldo da Silva o Hospital Veterinário da
UNIUBE é um modelo em termos de gestão
e organização no atendimento clínico e cirúr-
gico dos animais. 
Durante a visita à UNIUBE, o presidente do
CRMV-MG também esteve com a pró-reitora
de ensino superior, Profª Inara Barbosa Pena
Elias e futuras parcerias entre as instituições
foram discutidas, dentro das diretrizes do
Programa de Educação Continuada. 

Presidente do CRMV-MG visita Hospital Veterinário da Uniube 

Conselho Ativo 

Visita à Pró-reitoria de 
ensino superior UNIUBE
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Conselho Ativo

O CRMV-MG esteve presente na 35ª Edição

da Expointer, realizada entre os dias 25 de

agosto e 2 de setembro, no Parque Estadual

de Exposições Assis Brasil, localizado no

município de Esteio (RS). Durante o evento,

realizou-se o Fórum Internacional: Respon-

sabilidade Técnica e Sanitária na Produção

Animal, que contou com a presença do pre-

sidente do CFMV, Benedito Fortes de Arru-

da e vários representantes de CRMV’s do

Brasil. Ocorreram palestras sobre competi-

tividade da carne bovina gaúcha, experiên-

cias das relações entre médicos veterinários

do serviço oficial e da iniciativa privada, os

desafios da implantação do sistema de iden-

tificação rebanho bovino gaúcho, e a apre-

sentação do case “Co-responsáveis sanitários

e o sistema produtivo integrado na Provín-

cia de Santas Fé, Argentina”. Foram convi-

dados para palestrar os membros do Colé-

gio de Médicos Veterinários da Província de

Santa Fé - Argentina, Federico Berger e Luiz

Perez, e os médicos veterinários Júlio Bar-

cellos, da Universidade Federal do Rio Gran-

de do Sul (UFRGS), André Mendes Correa

e Anna Suñe, ambos da Secretaria da Agri-

cultura do RS. 

Expointer 
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ExpedienteEm agosto, foram entregues 34 carteiras para veterinários e seis zoo-

tecnistas, em Belo Horizonte; em Varginha foram cinco para veteri-

nários e duas para zootecnistas; em Juiz de Fora foram seis para

veterinários e uma para zootecnista; e Uberlândia foram três para

zootecnistas e uma para médico veterinário. A entrega de carteiras

ocorre em cerimônia realizada na sede administrativa em Belo Hori-

zonte e nas delegacias regionais e é precedida por uma apresentação

formal do Conselho Regional e por uma palestra de orientação ao e-

xercício profissional. A preocupação é alertar os novos profissionais

sobre os preceitos éticos e as diferentes situações pelas quais podem

passar no futuro. O CRMV-MG passa por uma situação de mudanças

de paradigmas, onde a orientação ao exercício profissional é conside-

rada uma importante ferramenta de fiscalização. Confira a galeria de

fotos das solenidades na nossa página no Facebook. O endereço é

www.facebook.com/CRMVMG 

Novos Veterinários no CRMV-MG

Agosto

Presidentes e membros de CRMV’s em frente à Casa do Veterinário em Esteio (RS) 

Aconteceu, entre os dias 18 e 26 de agosto,
a 5ª edição da ExpoGenética. O evento é u-
ma mostra de zebuínos provados pelos prin-
cipais programas de Melhoramento Gené-
tico do Brasil e é realizado pela Associação
Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ),
O presidente do Conselho Regional de Me-
dicina Veterinária de Minas Gerais (CRMV-
MG), Prof. Nivaldo da Silva participou da
abertura da 5ª Edição da Expogenética, que
contou, também, com a presença do Dr. Re-
nato Linhares, membro do corpo de conse-
lheiros do CRMV-MG.
A ExpoGenética ofereceu ciclos de palestras
que trataram de variados temas, como, por
exemplo, seleção genômica e o uso da efi-
ciência alimentar na seleção de gado de cor-
te. A exposição realizou, também, mais de
dez leilões oficiais com touros da raça
Nelore.

CRMV-MG na 
5ª ExpoGenética 

ExpoGenética 


