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Palavra do Presidente

Caros colegas,

O balanço das ações do CRMV-MG, em 2012,

foi extremamente positivo. Ações vitoriosas,

tanto do ponto de vista político como do ju-

rídico, foram realizadas por este Conselho

Regional em defesa da Medicina Veterinária

e da Zootecnia, prevalecendo as teses de-

fendidas pelo CRMV-MG em prol das duas

profissões. 

Houve um aumento significativo de novos

profissionais inscritos e de empresas fiscali-

zadas, o que resultou, também, no aumento

do número de responsabilidades técnicas

assinadas por médicos veterinários e zootec-

nistas. Nossas ações de marketing mostraram

à sociedade o valor e a importância das duas

profissões, fruto do trabalho pela Valorização

e Respeito Profissional, duas das principais

bandeiras desta gestão. Os investimentos em

Educação Continuada possibilitaram que mi-

lhares de colegas pudessem participar dos inú-

meros eventos patrocinados pelo CRMV-MG,

além de receberem os “novos” Cadernos Téc-

nicos, a Revista V&Z em Minas, Manuais Téc-

nicos, Boletins Informativos e conteúdo on-

line, além da modernização de nosso site

(www.crmvmg.org.br). 

Inauguramos as novas instalações da Dele-

gacia Regional de Varginha, e foram inicia-

das as obras de reforma das salas onde fun-

cionará a Delegacia Regional em Juiz de Fo-

ra, com inauguração prevista para março de

2013. A presença do CRMV-MG nas dife-

rentes regiões de nosso estado torna-se cada

vez maior. O Conselho deixou de ser visto co-

mo um órgão de classe que só existia na capi-

tal e aproximou-se dos colegas que atuam

no interior, fato reconhecido pela maioria

dos colegas. Em 2013, nossas ações serão

ainda mais voltadas para o interior de Minas

Gerais.

Fato também marcante, em 2012, foi a elei-

ção da nova diretoria do CRMV-MG, para

o triênio 2012-2015. Um novo grupo, reno-

vado em 70% de seus diretores e corpo de

conselheiros, assumiu a direção do Conse-

lho, compromissado em fazer uma gestão

harmônica, cumprindo todas as promessas

de campanha e colocando os interesses das

duas profissões acima dos interesses pes-

soais, pois o Conselho é de todos.  

Em nome da Diretoria, conselheiros e dos

funcionários do CRMV-MG, desejo a todos

os médicos veterinários e zootecnistas e às

suas famílias, um ano de 2013 de plenas rea-

lizações.

Atenciosamente,

Prof. Nivaldo da Silva

CRMV-MG nº 0747 • Presidente
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No último mês de dezembro, foi realizada,

na cidade de Vitória (ES), uma reunião para

preparar a agenda de eventos que vão ocor-

rer durante o II Encontro de Médicos Vete-

rinários da Região Sudeste. O presidente do

CRMV-MG, Prof. Nivaldo da Silva, assim

como os presidentes dos CRMV’s do Espíri-

to Santo e Rio de Janeiro, além do Tesou-

reiro do CFMV e representantes da Socieda-

de dos Médicos Veterinários do Espírito San-

to (SOMEVES), esteve presente no encontro.

O presidente do CRMV-SP, por motivo de

força maior, não pode comparecer.

Ficou decidido que o II Encontro de Médi-

cos Veterinários da Região Sudeste será reali-

zado paralelamente à XL Semana Capixaba,

na cidade de Guarapari-ES. Os  trabalhos da

organização ficarão a cargo da comissão for-

mada pelos presidentes dos respectivos con-

selhos regionais, sob a coordenação da Dra.

Maria da Glória, presidente da SOMEVES.

Além do II Encontro de Médicos Veteriná-

rios da Região Sudeste, estão previstos o Se-

minário Internacional sobre Claudicações

em Equinos, Seminário das Comissões Re-

gionais de Ensino da Medicina Veterinária

dos CRMV’s da Região Sudeste, minicursos,

entre outras atividades.

O primeiro encontro aconteceu no ano 2000,

em Resende, no Rio de Janeiro. A proposta,

a partir de 2013, é realizar o Encontro de

Médicos Veterinários da Região Sudeste anu-

almente, variando, em cada edição, o estado

do Sudeste que sediará o evento.

Reunião decide agenda para o II Encontro dos Médicos Veterinários 
da Região Sudeste

Preparativos



Segundo dados da Associação Brasileira de

Indústria de Produtos para Animais de Es-

timação (Abinpet), em 2012, o mercado de

pets registrou um crescimento de 11,8% em

relação ao ano anterior. O faturamento do

setor foi de R$13,6 bilhões, representando

0,39% do PIB nacional.

O crescimento elevado, entretanto, não bene-

ficia diretamente o setor de serviços veteri-

nários, que equivale a cerca de 6% do mer-

cado de pets. Quem mais lucra com a situa-

ção são as indústrias de nutrição e medica-

mentos. Para 2013, projeta-se que os profis-

sionais continuem investindo na Medicina

Veterinária, como ocorreu neste ano, fazen-

do com que o uso de técnicas, procedimen-

tos e exames mais complexos, que antes

eram exclusividade de universidades ou

grandes centros, alcancem pólos mais a-

brangentes.

No Brasil, estima-se que existem 367 empre-

sas no setor de cuidados e acessórios ("pet

care"), 122 de alimentação, 30 ligadas a me-

dicamentos veterinários e duas empresas im-

portadoras. O país caracteriza-se no mer-

cado por possuir a segunda maior popula-

ção de cães (35,7 milhões) e gatos (19,8 mi-

lhões).

Fonte: Assessoria de Comunicação CFMV
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Conselho Ativo

O Conselho de Medicina Veterinária de Mi-

nas Gerais (CRMV-MG) foi representado

pela médica veterinária e vice presidente,

Therezinha Bernardes Porto, na reunião do

Conselho de Administração do IMA, em

Belo Horizonte, que ocorreu no dia 12 de

dezembro. O evento contou com a presença

do diretor geral do IMA, Altino Rodrigues

Neto, do secretário de Estado de Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento, Elmiro Nas-

cimento, e demais conselheiros e represen-

tantes da diretoria técnica e gerências. Foram

discutidos assuntos como a fiscalização e

comercialização de agrotóxicos no Estado,

ações de apoio à agricultura familiar, além do

novo cartão do produtor, o CNA CARD. 

O secretário de agricultura, Elmiro Nasci-

mento, falou sobre a importância dos tra-

balhos desenvolvidos pelo IMA ao longo do

ano de 2012 e ressaltou a posição de desta-

que ocupada por Minas Gerais no agronegó-

cio. O diretor geral do IMA, Altino Rodri-

gues Neto, comentou sobre o trabalho reali-

zado para coibir o uso indiscriminado de a-

grotóxicos em Minas e assuntos ligados à

área de defesa animal.

CRMV-MG é representado no Conselho de Administração do IMA

A vice-presidente do CRMV-MG, Therezi-

nha Bernardes Porto, representou o Con-

selho no lançamento da pedra fundamental

da nova sede própria da Associação Mineira

de Supermercados (AMIS), na manhã do

dia 13 de dezembro de 2012. O Presidente

do Conselho Diretor da AMIS, Sr. José

Nogueira Soares, comentou sobre a im-

portância da atuação dos médicos veteri-

nários dentro dos supermercados. “O médi-

co veterinário é o profissional legal e tecni-

camente habilitado para garantir a quali-

dade e a segurança alimentar da comerciali-

zação dos produtos de origem animal”, afir-

mou.

CRMV-MG é representado no lançamento da Pedra Fundamental da AMIS

Mercado Pet Cresce 11,8% em 2012 

Números 2012

A Associação Nacional de Clínicos de Pe-

quenos Animais – seção Minas Gerais (An-

clivepa-MG) realizou, no mês de dezembro,

a cerimônia que presta homenagem ao Vete-

rinário do Ano. O profissional é selecionado

pelos membros da Anclivepa-MG. Na edição

de 2012, a Dra. Eliane Gonçalves de Melo,

professora do Departamento de Clínica e

Cirurgia Veterinária da Escola de Veterinária

da Universidade Federal de Minas Gerais

(UFMG) e diretora do Hospital Veterinário,

foi eleita a profissional de pequenos animais

do ano.

O presidente do CRMV-MG, Prof. Nivaldo

da Silva, esteve presente na homenagem e

destacou a importância do trabalho reali-

zado pela Dra. Eliane, que é profissional a-

tuante em Clínica Cirúrgica Animal e Anes-

tesiologia e em Neurologia Veterinária, desta-

cando-se como referência na última. O Prof.

Nivaldo enfatizou, também, a parceria entre

o CRMV-MG e a Anclivepa-MG, especial-

mente no âmbito da Educação Continuada,

como na realização, ao longo de 2012, de inú-

meros eventos voltados para o melhor de-

senvolvimento dos profissionais  que atuam

na área de pequenos animais.

Anclivepa-MG realiza cerimônia de Veterinário do Ano

CRMV-MG Presente

Prof. Baracat (Chefe do DCCV-EVUFMG), 
Dr. Bruno Divino (Presidente da Anclivepa-MG),

Dra. Eliane e Prof. Nivaldo
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HV FUNORTE

O presidente do CRMV-MG, Prof. Nivaldo

da Silva, acompanhado pela Delegada Re-

gional do CRMV-MG, Dra. Silene Barretos,

visitou, no último mês de dezembro, o Hos-

pital Veterinário Universitário da Funorte

(HV FUNORTE). O objetivo da visita foi

constatar a qualidade da FUNORTE, no que

diz respeito à organização didático-pedagó-

gica, corpo docente, infraestrutura e a Medi-

cina Veterinária, que garantiram ao curso da

universidade o título de excelência, após re-

ceber nota quatro – na escala de zero a cinco

– pela Comissão do INEP/MEC.

Durante a visita, o Prof. Nivaldo e a Dra. Si-

lene puderam observar a forma de atuação

do HV FUNORTE. O hospital encontra-se

em fase avançada de construção e já realiza

atividades práticas de atendimentos com a

efetiva participação de professores e estu-

dantes. O atendimento prioritário é para

animais de pessoas carentes, que compro-

vam o baixo poder aquisitivo por meio de

uma conta de luz, apresentada no momento

da consulta, a preço de custo. No HV FU-

NORTE, são realizadas consultas de peque-

nos animais, bem como pequenas cirurgias,

com agendamentos prévios. Se for necessá-

ria internação, por enquanto, os animais são

encaminhados para clínicas e hospitais vete-

rinários em Montes Claros. O bloco cirúr-

gico para atendimento de grandes animais,

assim como os espaços específicos para a a-

tividade, estão em fase de conclusão e previ-

são de funcionamento para o próximo ano.

O CRMV-MG parabeniza a todos diretores,

professores, estudantes e funcionários do

curso de Medicina Veterinária da FUNOR-

TE por esta conquista.

CRMV-MG visita Hospital Veterinário Universitário da FUNORTE

No fim do mês de dezembro, ocorreram as

cerimônias de formatura de graduandos em

Medicina Veterinária da PUC-MG (Pontifí-

cia Universidade Católica de Minas Gerais)

e graduandos em Zootecnia da Unimontes

(Universidade Estadual de Montes Claros),

de Janaúba. O CRMV-MG esteve presente

nas celebrações, representado por seu presi-

dente, Prof. Nivaldo da Silva, e conselheiros,

Flávio Salim, Affonso Lopes Aguiar Junior e

Antônia de Maria Filha Ribeiro.

Em discurso direcionado aos recém-forma-

dos, o Prof. Nivaldo destacou a importância

que o CRMV-MG dá aos novos ingressantes

nas profissões. O presidente falou do papel

da autarquia na defesa e vigilância das prer-

rogativas profissionais, dentro da Medicina

Veterinária e Zootecnia, buscando despertar

nos colegas  a necessidade da observância

dos preceitos da ética, competência e o bem

desempenhar das profissões. Entre os agra-

ciados pelo CRMV-MG destacaram-se o aca-

dêmico de Medicina Veterinária, João Paulo

Andrade da PUC-Betim e a acadêmica de

Zootecnia, Cláudia Ribeiro Antunes da Uni-

montes-Janaúba.

Ao premiar os melhores acadêmicos  pelos

seus desempenhos durante os cursos, o CR-

MV-MG coloca em prática sua campanha

pela maior Valorização e Respeito aos profis-

sionais, bem como se aproxima dos novos

colegas.

Cerimônias de formatura de médicos veterinários e zootecnistas

PUC e Unimontes
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CRMV-MG apoia Vet Runners na 
XIV Volta Internacional da Pampulha

Vet Runners

A equipe da Escola de Veterinária da Universi-

dade Federal de Minas Gerais (UFMG), Vet

Runners, participou da XIV Volta Internacional

da Pampulha, que aconteceu no dia 09 de

dezembro. Os Vet Runners, criados em 2011, são

formados por professores, alunos e ex-alunos.

A equipe contou com o apoio do CRMV-

MG, pelo segundo ano consecutivo, para par-

ticipar da competição. Na edição deste ano, a

Dra. Adriane da Costa Val Bicalho, Secretária

Geral do CRMV-MG, participou e represen-

tou o Conselho.

Grupo de veterinários representa 
a classe na Volta da Pampulha 

Estudantes da FUNORTE, Dra. Tainá, 
Dra. Silene e Prof. Nivaldo

Profa. Antônia, Prof. Nivaldo, formanda em
Zootecnia, Cláudia Ribeiro Antunes e  

Dr. Affonso, em Janaúba (MG)

Programa de Edu-
cação Continuada

Em março de 2013, o CRMV-MG organi-

zará o I Seminário Mineiro de Zootecnia

do CRMV-MG. O evento será recheado de

convidados, palestras e discutirá sobre “O

Desafio da Produção Animal Sustentável”. 

O presidente do CRMV-MG, Prof. Nivaldo

da Silva, o conselheiro Adauto Ferreira

Barcelos e o tesoureiro João Ricardo Al-

banez têm presença confirmada. Mais in-

formações nas próximas edições.

I Seminário Mineiro de
Zootecnia do CRMV-MG



Representantes de empresas parceiras da Uni-

versidade Federal de Lavras (UFLA) estive-

ram presentes, no dia 07 de dezembro, na

solenidade de entrega de prêmios aos for-

mandos 2012/1. Estudantes que obtiveram

destaque em seu desempenho aca-

dêmico foram premiados e osten-

tarão em seus currículos o dife-

rencial por terem si-

do reconhecidos por

instituições de classe, expoentes no mercado

de trabalho.

O Dr. Adauto Ferreira Barcelos, conselheiro

efetivo do CRMV-MG, esteve na cerimônia

representando o Conselho, e concedendo os

prêmios para os destaques da Medicina Vete-

rinária, Bruna Martelli, e da Zootecnia,

Nicole Nardelli.
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Expediente

Juiz de Fora

Dia 12 de dezembro, foi realizada, em Juiz de

Fora, uma palestra organizada pelo CRMV-

MG e SOMVEMATA sobre o exercício da clí-

nica veterinária, sua relação com os clientes e

instauração de processos éticos. Cerca de 40

pessoas compareceram à palestra, que foi vol-

tada para clínicos veterinários da cidade de

Juiz de Fora. Na abertura do evento o presiden-

te da SOMVEMATA, Dr. Luciano Puga falou

sobre os planos da entidade e das parcerias

com o CRMV-MG para 2013. O presidente

do CRMV-MG, Prof. Nivaldo da Silva, Dr. Ma-

rion Gomes, delegado regional em Juiz de

Fora, Dra. Rafaela Luns, fiscal do CRMV-MG,

e Joaquim Amâncio, superintendente do CR-

MV-MG, estiveram na cidade, representando

o Conselho.

CRMV-MG e SOMVEMATA promovem palestra em Juiz de Fora

Prof. Nivaldo da Silva proferindo a palestra 

CRMV-MG entrega prêmios aos formandos da UFLA

UFLA

Feliz 2013

Da esquerda para a direita: Profa. Soraya 
Alvarenga Botelho, Prof. José Roberto Scolforo, a

estudante premiada em Med. Veterinária, 
Bruna Martelli Palomino, e Dr. Adauto Barcelos

Da esquerda para a direita: Profa. Soraya
Alvarenga Botelho, Prof. José Roberto 

Scolforo, a estudante premiada em Zootec-
nia, Nicole Nardelli, e Dr. Adauto Barcelos
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O CRMV-MG deseja a to-
dos os médicos veterinários,
zootecnistas e famílias um
ano de saúde, paz e prospe-
ridade. 

Feliz 2013! 


