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Palavra do Presidente
O CRMV-MG tem, de maneira firme e dentro de
suas atribuições legais estabelecidas pela legislação
vigente, promovido ações em defesa do exercício
profissional dos médicos veterinários e dos zootecnistas de Minas Gerais. Todas estas ações tem sido
vitoriosas, especialmente por que estão pautadas
nas leis nº 5517 e 5550, que dão aos profissionais
da Medicina Veterinária e da Zootecnia, respectivamente, atribuições que lhes são privativas ou peculiares. Esta é a importância de termos nossas
profissões regulamentadas e reconhecidas pela sociedade. Assim o fazemos por entender ser esta a
missão deste Conselho de Classe, pois além de fiscalizar o exercício profissional, devemos, também,
defender nossas profissões de “unhas e dentes”, se

preciso for. Isto acontece todas as vezes em que nos
defrontamos com desafios ou ameaças ao nosso
exercício profissional. É o caso da Responsabilidade Técnica em empresas de laticínios já reconhecida como sendo uma atribuição exclusiva do médico veterinário, conforme estabelece a lei nº 5517
e respaldada por várias decisões de Tribunais Federais, pelo Superior Tribunal Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. Nenhuma portaria, instrução
normativa ou resolução, qual que seja, pode ser superior às leis ou decisões dos tribunais. Isto deve
ser respeitado e o CRMV-MG tomará, se preciso
for, as medidas cabíveis em defesa dos interesses dos
profissionais inscritos neste Conselho de Classe.
Atenciosamente,

Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente

GTA

Treinamento Para Habilitação de Médico Veterinário
(RT) para Emisssão de Saída de Eventos Pecuários
Uma parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais (CRMV-MG ) e o Hospital Veterinário de Uberaba - vinculado ao Curso de Medicina Veterinária do convênio entre a Universidade de Uberaba (UNIUBE), Faculdades Associadas de Uberaba (FAZU) e a Associação dos
Criadores de Zebu (ABCZ) - realizou em Uberaba, no Triângulo Mineiro, o “1º Treinamento. Para Habilitação de Médico Veterinário
(RT) para Emisssão de Saída de Eventos Pecuários”, no dia 25 de outubro de 2012.
O treinamento é parte obrigatória do amparo
legal regido pela Portaria conjunta MAPA/IMA
no 03/09 de 24/11/2009 e Portaria IMA no 1110/
10 de 13/12/2010, que aprova as normas para a
habilitação de médicos veterinários Responsáveis
Técnicos (RT) de empresas promotoras de eventos para emissão da Guia de Transporte Animal
(GTA). Com isto, atende-se à legislação vigente,
que tem o objetivo de treinar médicos veterinários
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não vinculados à administração pública para a
emissão da GTA nas condições que as Portarias
acima citadas permitem.
O treinamento foi ministrado pela fiscal federal agropecuária, Solange Olinda, e pelos representantes da Gerência de Defesa Sanitária
Animal do IMA, Jadir Carvalho e Rogério Soares. Estiveram também presentes no evento o
coordenador regional do IMA, médico veterinário Roni Adolfo Hein e o professor Renato
Linhares Sampaio, conselheiro do CRMV-MG.
De acordo com a médica veterinária, Solange
Olinda, o treinamento permitiu harmonizar
procedimentos e ações através do conhecimento da legislação específica de defesa sanitária animal. “Houve uma contribuição, de
forma inequívoca, para a promoção do desenvolvimento sustentável e a competitividade do
agronegócio em benefício da sociedade brasileira, uma das missões do MAPA”, completou.
O evento contou com a participação de 34 médicos veterinários de várias cidades de Minas
Gerais.

Fique Atento!

Anuidade de pessoas físicas de 2013 terá o mesmo
valor da anuidade de 2012.
O CFMV, conforme Resolução nº 1010,
de 9 de outubro de 2012, manteve para
o exercício de 2013, os mesmos valores
das anuidades de 2012. Esta decisão é
válida apenas para pessoa física e microempreendedor individual. Consultado pelo Conselho Federal, o CRMVMG mostrou sua preocupação com os
valores das anuidades pagas em 2012 e
manifestou-se contrário a novos aumentos para o ano de 2013, no que foi
atendido pelo Conselho Federal. Veja
no portal do CRMV-MG (http://www.
crmvmg.org.br/) as informações completas sobre as possibilidades de pagamento das anuidades ou ligue para (31)
3311.4112.
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Acontece no CRMV-MG

Curso de Adequação de Laboratórios à Norma ISO/IEC 17025
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais (CRMV-MG),
em parceria com o Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária (MAPA), através de seu setor Laboratório Nacional Agropecuário em Minas Gerais (LANOAGROMG), ofereceu Curso de Adequação de Laboratórios à Norma ISO/IEC 17025, nos
dias 11 e 12 de outubro, com carga horária
de 16 horas. O curso foi ofertado somente
para médicos veterinários que já atuam em
laboratórios e o objetivo foi adequar laboratórios que realizam exames de anemia infecciosa equina. Os participantes pagaram
taxa de inscrição no valor de R$50,00, ganharam pasta contendo material informativo, bloco de notas, crachá e um CD, com
conteúdo gráfico do curso, e tiveram direito
a um coffee-break.
Duas palestras, ministradas pela Dra. Helen
Bernardete Coelho Ferreira, médica veterinária, diretora do Instituto de Pesquisas Veterinárias Especializadas (IPEVE) e pelo Dr.
Aladio Lopes de Jesus, fiscal federal no MAPA e funcionário do Laboratório de Diagnósticos de Doenças Virais, no LANAGRO-

MG, ocorreram no Auditório Joaquim Machado, no CRMV-MG. A programação científica do evento contou com discussões sobre implementação da qualidade em um laboratório, marcos legais do credenciamento
de laboratórios, desafios para o responsável
técnico (RT) e gestor de qualidade (GQ), requisitos do ISO 17025, certificados de calibração, não-conformidades de auditorias,
estrutura física do laboratório de diagnóstico, entre outros.
A Dra. Helen explicou a importância da realização de cursos desse caráter para a classe
veterinária. "Cursos de adequação aos laboratórios são extremamente importantes, tendo em vista que tratam de um assunto que
não está inserido na grade curricular do médico veterinário, então, ele complementa o
conhecimento do profissional. Os laboratórios que se adequam às normas, estão agregando valor", afirmou.
O Dr. Aladio frisou os desafios para o RT e
GQ, nos dias de hoje, e ressaltou a relevância
dos laboratórios se adequarem às normas.
"Atualmente, a maior dificuldade é qualificar e monitorar os técnicos responsáveis,

por exemplo, por diagnóstico de doenças viraris, como a anemia, em laborátorios associados. A adequação das normas é obrigatória, pois o INMETRO vai cobrar sempre
que os laboratórios estejam adequados à
norma 17025", explicou.
Participante do curso de aqueção, o Dr.
Gustavo Lima Garrido, médico veterinário,
profissional do Laboratório Radar, disse que
cursos como o que foi ofertado pelo CRMVMG são de extrema importância. "Este elo
do CRMV-MG com o MAPA contribui muito para atuação do profissional, uma vez que
ele tira dúvidas das mudanças nas normativas, que são constantes. Então, o curso nos
mantêm atualizados e modernizados para
as novas regras e normas", comentou.
O médico veterinário Jésus de Coracy Ferreira, proprietário de uma clínica de grandes
animais, também participou das palestras.
Segundo ele, o curso foi esclarecedor. "Foi
muito proveitoso e de grande ajuda para esclarecer e tirar dúvidas quanto à implantação das normas. São muitas exigências,
então, esse tipo de evento facilita a nossa atuação", disse.

CRMV-MG Apoia

IX Simpósio Internacional de Leishmaniose Visceral Canina
Aconteceu, nos dias 27 e 28 de outubro, o IX
Simpósio Internacional de Leishmaniose
Visceral Canina. O evento foi no auditório
da Escola de Veterinária da Universidade

Federal de Minas Gerais (UFMG).
Os dois dias de evento tiveram uma programação científica variada, com palestras ministradas por expoentes da área. O Simpósio

foi realizado pela Anclivepa e financiado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais (CRMVMG).

Eleições 2012

Veterinários e Zootecnistas eleitos prefeitos nas
eleições 2012
A participação política é importante para o
reconhecimento de nossas profissões pela
sociedade, sendo fundamental, também, para a valorização profissional. Nas eleições de
2012, dois veterinários, Ulisses Suaid Porto
Guimarães Borges (Caldas-MG) e Almiro
Marques de Lacerda Filho (Miradouro-MG),
e dois zootecnistas, Maria do Carmo Araujo
Prieto (Cajuri-MG) e Ronaldo Sandre (Araporã-MG) foram eleitos prefeitos municipais, conforme resultados promulgados pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
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Minas Gerais.
Para vice-prefeito foram dois veterinários; e
para vereador foram 16 veterinários e um
zootecnista, espalhados em todas as regiões
do estado. O CRMV-MG parabeniza os colegas eleitos e expressa os desejos que no exercício de seus mandatos, como políticos e
representantes das classes, possam defender
e desenvolver projetos de interesses de nossas
categorias profissionais. O CRMV-MG, como Autarquia Federal, coloca- se à disposição
para auxiliá-los em seus projetos.

Fique Atento!

Comunicação CRMV-MG
A reportagem de capa da próxima edição da revista V&Z em Minas tem como
tema "Animais Silvestres". A matéria vai
abordar o mercado, as leis referentes,
dados, tendências e atuação profissional. Não perca!
Nos siga também no Twitter (@crmvminasgerais) e curta nossa fanpage no
Facebook (facebook.com/CRMVMG)
para ficar por dentro das novidades.
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Médico Veterinário no SEEJ

Médico veterinário assume a Secretaria de Estado de Esportes e Juventude
O médico veterinário e deputado federal Eros
Biondini (PTB) foi empossado pelo governador
Antônio Anastasia para a Secretaria de Esportes
e da Juventude (SEEJ). A cerimônia de posse foi

realizada no dia 25 de outubro, no Palácio Tiradentes, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.
A Drª Therezinha Bernardes Porto, vice-presidente

do CRMV-MG, esteve presente representando o
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. Desejamos ao novo secretário de estado muito sucesso!

Nota de Esclarecimento

CFMV publica nota de esclarecimento sobre a resolução n° 1000/2012
Diante de alguns questionamentos sobre a Re-

cedimentos e métodos de eutanásia em ani-

métodos a recentes alterações promovidas na

solução n° 1000/2012 — que dispõe sobre pro-

mais, publicado em 17 de maio de 2012 pelo

legislação da Associação Americana de Medi-

cedimentos e métodos de eutanásia em ani-

CFMV, admite a aplicação da eutanásia em

cina Veterinária e de outros países da Europa.

mais — o Conselho Federal de Medicina Vete-

pets quando o proprietário não possuir recur-

O CFMV, como órgão máximo da Medicina

rinária (CFMV) esclarece: Diferentemente das

sos necessários para o tratamento; O CFMV

Veterinária, tem a prerrogativa de normatizar

informações que vêm sendo divulgadas, o CF-

explica que nos casos dos pets, como são mais

o tema. A Resolução do CFMV n° 1000/2012

MV reitera que o Médico Veterinário somente

conhecidos os pequenos animais (cães e gatos),

é, atualmente, a única referência legal dispo-

poderá fazer a indicação da eutanásia, quando

o tratamento médico veterinário deve ser a única

nível no País, que determina procedimentos e

o proprietário não obtiver recursos para custear

opção indicada pelo Médico Veterinário quando

métodos para a prática da eutanásia animal.

o tratamento, no caso de animais de produção.

houver possibilidade de cura e/ou tratamento do

Por fim, o CFMV reitera que é obrigatória a

A indicação da eutanásia será admitida, ainda,

animal; o CFMV entende que os hospitais uni-

participação do Médico Veterinário na super-

nos casos em que o animal constituir ameaça

versitários ou públicos são um importante re-

visão e/ou execução da eutanásia animal em

à saúde pública; constituir risco à fauna nativa

curso para àqueles que não têm condições de

todas as circunstâncias em que ela se faça ne-

ou ao meio ambiente; e se o animal for objeto

custear o tratamento desses animais.

cessária. A não observância das regras e princí-

de atividades científicas, devidamente aprova-

A edição do texto é uma atualização da Reso-

pios definidos pela Resolução sujeitará o Mé-

das por uma Comissão de Ética para o Uso de

lução CFMV n° 714/2002, alterada pela Reso-

dico Veterinário a responder processo ético pro-

Animais (CEUAs).

lução CFMV n° 876/2008. A atualização do

fissional.

Em hipótese alguma, o novo texto sobre pro-

texto foi necessária, também, para alinhar os
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Conselho Ativo

Presidente do CRMV-MG proferiu palestra para estudantes de Medicina Veterinária na UNIPAM-Patos de Minas
Durante a 5ª edição do Congresso Mineiro
de Engenharia e Inovações Agropecuárias
(COMEIA), no dia 16 de outubro, promovido pelo Centro Universitário de Patos de
Minas (UNIPAM) o Prof. Nivaldo da Silva,
presidente do CRMV-MG, ministrou uma
palestra sobre o Conselho e o Exercício Profissional do Médico Veterinário para os es-

tudantes do Curso de Medicina Veterinária.
Este é um tema da maior importância, principalmente por se tratar de jovens ingressantes naquela Instituição de Ensino, aos
quais se faz necessário mostrar os caminhos
da profissão e as perspectivas do mercado
de trabalho. A Medicina Veterinária tem 40
áreas de atividades que permitem uma am-

pla atuação do profissional no mercado,
abrindo vários horizontes aos atuais e futuros profissionais. Outro aspecto abordado
pelo presidente do Conselho foi o da observação aos preceitos da ética profissional, fator importante para a maior valorização e o
respeito da profissão.

Encontro

Câmara de Presidentes do Sistema CFMV/CRMV's
Nos dias 04 e 05 de outubro, os representantes do Conselho Federal de Medicina
Veterinária (CFMV) e dos 27 Conselhos Regionais se reuniram para debater sobre Responsabilidade Técnica (RT) e suas áreas de
atuação. A Câmara de Presidentes do Sistema CFMV/CRMV's, evento realizado anualmente pelo CFMV, foi recheada com várias

palestras ministradas por presidentes dos
Conselhos Regionais de Medicina Veterinária (CRMV's).
O presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais (CRMVMG), Prof. Nivaldo da Silva, esteve presente
no encontro juntamente com o zootecnista
João Ricardo Albanez, tesoureiro do CRMV-

MG. O tema “Responsabilidade Técnica” foi
escolhido como o principal para o evento,
uma vez que, conforme afirmou o presidente do CFMV, Benedito Fortes de Arruda,
é responsável por empregar 60% dos cerca
de 90 mil médicos veterinários de todo o
Brasil.

SENEMEV

XX Seminário Nacional de Ensino
da Medicina Veterinária
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Foi realizado, na cidade de Brasília, entre os dias 08 e 10 de outubro, o
XX Seminário Nacional de Ensino da Medicina Veterinária (SENEMEV).
Pela primeira vez na história da Medicina Veterinária, coordenadores,
professores e estudantes do curso estiveram reunidos para avaliar a importância das competências humanísticas para a prática profissional veterinária. O CRMV-MG foi representado por sua Secretária Geral, Dra.
Adriane da Costa Val Bicalho e pelo Prof. Christian Hirsch, Sub-Coordenador do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de
Lavras (UFLA), membro da Comissão de Ensino do CRMV-MG.
Durante os três dias de evento, importantes temas como Responsabilidade
Técnica em Biotérios de Experimentação e Criação, Habilidades e Competências do Médico-Veterinário de Animais Selvagens foram abordados
pelos palestrantes. O seminário ainda contou com oficinas, que tinham
o objetivo de conduzir os participantes do evento a elaborar estratégias e
ações para o ensino humanístico da Medicina Veterinária, que foram apresentadas ao final dos trabalhos. As propostas serão agrupadas em um documento único, que poderá ser utilizada como subsídio ao projeto pedagógico dos cursos de Medicina Veterinária.
O XX SENEMEV foi transmitido ao vivo, pela internet, por meio do portal
do CFMV. Quem não pode estar presente ao evento, participou enviando
perguntas e acompanhou os principais debates online. Cerca de 1.500 internautas assistiram e participaram do evento, enviando perguntas.
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