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Boletim Informativo do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais

Palavra do Presidente
Caros colegas,
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais (CRMV-MG),
autarquia federal fiscalizadora do exercício
profissional de médico veterinário e de zootecnistas, nos termos do artigo 7º da Lei nº
5.517, de 23 de outubro de 1968, e artigo 4º
da Lei nº 5.550, de 4 de dezembro de 1968,
manifesta aos colegas sua preocupação com
as mensagens que “correm nas redes sociais”
e que envolvem afirmações que podem ferir
as disposições dos Códigos de Ética dessas profissões, sobretudo quando fazem referências
ao relacionamento entre profissionais, com afirmações sobre falhas técnicas e procedimentos irregulares.
Diante de casos concretos, que exigiram a in-

tervenção desta autarquia federal, o CRMVMG esclarece aos médicos veterinários e aos
zoootecnistas que está vigilante em relação
às condutas contrárias às disposições dos
Códigos de Ética dessas profissões, no pleno
uso de suas atribuições legais de fiscalizar o
exercício profissional destas duas categorias,
bem como diante do seu dever de funcionar
como “Tribunal de Honra” e de zelar pelo
prestígio e bom nome destas, de conformidade com o disposto na alínea “f”, do artigo
18 da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968,
sendo que “Em matéria disciplinar, o Conselho Regional deliberará ‘de ofício’ ou em
consequência de representação de autoridade, de qualquer membro do Conselho ou
de pessoa estranha a ele, interessada no caso”, na forma do que prescreve o § 2º do ar-

tigo 32 citada Lei nº 5.517/68.
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747 • Presidente

Voto Direto

Projeto de Lei quer estabelecer eleições diretas para o CFMV
A diretoria do Conselho Federal de Medicina Veterinária apresentou ao Governo Federal um Projeto de Lei que estabelece eleição
direta para o CFMV. De acordo com o texto,
os membros serão escolhidos por voto direto e secreto. “Se o PL for aprovado, todos os
profissionais registrados no Sistema CFMV/
CRMV poderão votar. Vence a chapa que obtiver a maioria dos votos,” observa o presidente do CFMV, Benedito Fortes de Arruda.

Os membros do CFMV também apresentaram um segundo Projeto de Lei, que restabelece o Exame Nacional de Certificação Profisional (ENCP), que já foi aplicado entre os
anos de 2002 e 2005. A aprovação no exame
habilitaria os formandos da Medicina Veterinária e da Zootecnia para o exercício da profissão. A mesma proposta defende ainda que
tanto os profissionais de nível médio quanto
os tecnólogos com atuação voltada à pecuária

Números CRMV-MG

Fale Conosco

Entregas de Carteiras
No mês de março de 2013 foram entregues,
ao todo, 139 carteiras para profissionais da
Medicina Veterinária e Zootecnia. As solenidades de entrega das carteiras foram realizadas em Belo Horizonte e nas delegacias regionais do estado: em Juiz de Fora, Montes
Claros, Varginha e Uberlândia. O CRMV-MG
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devem ser registrados no Sistema CFMV/CRMV. “Este PL também exige a participação
do médico veterinário nas áreas ambientais e
sanitárias das esferas públicas e privadas”, adianta Arruda.
O CRMV-MG manifesta-se favorável às mudanças propostas pelo CFMV, por serem posições que sempre foram defendidas pela diretoria, em diferentes momentos.

dá as boas vindas para todos os profissionais
e deseja muito sucesso profissional a todos!
Lembrando que as fotos das solenidades de
entrega de carteiras podem ser visualizadas
em nossa página do Facebook. O endereço
é www.facebook.com/crmvmg

CRMV-MG com você!
Dúvidas sobre publicações, leis, anuidades,
direitos e convênios? Entre em contato conosco! Teremos muito prazer em atender você.
Ligue para (31) 3311-4100 ou envie um email para crmvmg@crmvmg. org.br
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Agricultura

Novo ministro é produtor rural em Minas Gerais
O novo ministro da Agricultura, deputado Antônio Andrade, é natural de Patos de Minas e
está em seu segundo mandato como deputado
federal pelo PMDB. Andrade substitui na pasta
o também deputado Mendes Ribeiro Filho (PMDB-RS), que vai retomar o mandato.
Antônio Andrade é engenheiro civil e produtor
rural. Começou a carreira política como prefeito
de Vazante (MG) no período entre 1989 e 1992.
Depois foi deputado estadual em Minas por três

legislaturas. Membro da bancada ruralista na
Câmara, Andrade ocupou a presidência da Comissão de Finanças e Tributação até o dia 07 de
março de 2013.
O novo ministro foi presidente do Sindicato
Rural de Vazante, presidente da Associação Microrregional dos Municípios do Noroeste de
Minas Gerais e diretor da Associação Mineira
de Municípios.
Como deputado federal, o novo ministro inte-

grou as comissões de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, de
Minas e Energia, de Finanças e Tributação, de
Constituição e Justiça, de Desenvolvimento
Econômico, e ainda a comissão especial Agroindústria e Produtor Rural. Também integrou
Frente Parlamentar da Cadeia Produtiva do
Leite, entre outras.
Fonte: Agência Brasil

Vacinação em Pará de Minas

Reunião entre IMA e CRMV-MG tem bons resultados
No dia 04 de março, representantes do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais (CRMV-MG), do Instituto Mineiro
de Agropecuária (IMA) e dos médicos veterinários de Pará de Minas se reuniram para chegar
a um acordo relativo à atuação de profissionais
não formados nas vacinações de rebanho bovino na região.
O IMA possui o Projeto de Apoio à Saúde Agropecuária (PASA) que, dentre outros objetivos, visa a disponibilização de vacinadores au-

tônomos nos municípios ou região onde os
índices vacinais do rebanho bovino não foram
atingidos.
Estavam presentes, representando o CRMVMG - que intermediava os pedidos dos veterinários - o presidente Prof. Nivaldo da Silva, a
vice-presidente, Dra. Therezinha Porto e o chefe de fiscalização, Dr. Messias Lôbo. Falando
em nome do IMA, estavam o diretor técnico,
Thales Fernandes; Gilson de Assis Sales e Beth
Rios – ambos da Gerência de Educação Sani-

tária e Agricultura Familiar (GEA) - e Fernando Augusto Meira, coordenador do PASA. Também estava presente o médico veterinário Paulo Marinho de Carvalho que representava os
profissionais de Pará de Minas.
Como resultado da reunião, o IMA se dispôs a
atender a reivindicações dos médicos veterinários e retirar os vacinadores autônomos da região. Em contrapartida os profissionais se comprometeram a atingir os índices vacinais de
acordo com as metas do IMA.

Redes Sociais

CRMV-MG marca presença na Internet
Para obter informações atualizadas sobre eventos, cursos, tendências profissionais, legislação e diversos assuntos, acesse nossa página
do Facebook (www.facebook.com/crmvmg),
nosso portal (www.crmvmg.org.br ) e siganos no Twitter (www.twitter.com/crmvminasgerais). Através destes canais, os profis-

sionais de Medicina Veterinária e Zootecnia
têm mais uma forma de acesso às notícias
atuais e podem entrar em contato com o CRMV-MG. Opinem! Sugestões também podem ser enviadas para o e-mail assessoria.
comunicacao@crmvmg.org.br. Sintam-se à
vontade!

Anuidade

Profissionais com mais de 30 anos de contribuição
podem pedir isenção
O Conselho Federal de Medicina Veterinária
(CFMV) editou a Resolução nº 1.022, de 27
de fevereiro de 2013, publicada no dia 8 de
março de 2013, à página 302, que concede
isenção de pagamento de anuidades, a partir
do exercício de 2014, aos colegas inscritos
no Sistema CFMV/ CRMVs, que atenderem
as condições nela previstas.
Terão direito à isenção os profissionais do sexo masculino que requerê-la, com idade igual ou superior a 65 anos e 35 anos de contribuição, ininterruptos ou não, e do sexo fe-

minino com idade igual ou superior a 60 anos e 30 anos de contribuição.
Os profissionais isentos de pagamento de
anuidades continuarão inscritos no Sistema
CFMV/CRMVs e lhes serão assegurados os
mesmos direitos e deveres.
Caso se enquadre nas características necessárias para a isenção, faça o requerimento
no CRMV-MG. Caso tenha alguma dúvida,
entre em contato com o nosso setor de Pessoa Física, através dos telefones (31) 3311-4104
e 3311-4105.

Anuidade 2013

Fique atento:
pague sem multa até
31 de maio.
Profissionais de Medicina Veterinária e Zootecnia precisam ter
atenção ao prazo de vencimento
das anuidades 2013. Para pagamento sem juros e multa é
necessário fazer a quitação até dia
31 de maio. As formas de pagamento à vista, parcelamento, datas
e valores podem ser consultados no
site do CRMV-MG (www.crmvmg.org.br), no canto superior
direito da tela. Outras informações
pelos telefones: (31) 3311.4112,
3311.4113, 3311.3114 ou 3311-4115.

Acontece

CRMV-MG apoia SIMCAV
O Simpósio Internacional de Cavalo Atleta
(SIMCAV) é um evento bianual realizado pelo Grupo de Pesquisa em Gastroenterologia
Equina da Escola de Veterinária da UFMG,
desde 2003 e, por mais um ano, é apoiado
pelo CRMV-MG através de seu Programa
de Educação Continuada.
O evento chega à sua 6ª edição, contemplando as ações fundamentais e indissociáveis da
universidade, ensino, pesquisa e extensão, e
promovendo o desenvolvimento da indústria equina. O simpósio está estruturado para proporcionar o melhor para os seus participantes e se inicia com cerimonial, palestra de abertura e show artístico cultural. Além das palestras, conferências e mesas redondas, que buscam sempre proporcionar
o debate, duas outras atividades de impacto
integram o programa. Essas atividades correspondem à apresentação dos trabalhos aprovados pela comissão científica, com preCRMV-MG COM VOCÊ

miação dos melhores classificados, e a tradicional feira de produtos, serviços e equipamentos das empresas parceiras, que durante
três dias recebem visita e interagem em seus
stands com os participantes do SIMCAV.
O VI Simpósio Internacional do Cavalo Atleta acontecerá nos dias 9, 10 e 11 de maio de
2013, no Auditório da Reitoria da UFMG,
localizado no campus Pampulha, na Av. Antônio Carlos – Pampulha, 667, Belo Horizonte-MG.
Podem participar estudantes, discentes e profissionais das diferentes áreas da equinocultura
e de outras afins, oriundos do curso de graduação e pós-graduação em Medicina Veterinária,
são 400 vagas. As inscrições estão entre R$
180,00 (estudantes) e R$ 380,00 (profissionais). Outras informações no site do SIMCAV
(www.simcavufmg.wordpress.com) ou pelo
telefone (31) 3409-2001.
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Fique Atento

Profissionais inscritos no CRMV-MG têm desconto
em curso
A Atuallys, empresa de capacitação profissional nas áreas de Medicina Veterinária, Agropecuária, Meio Ambiente e Ciências da Saúde, está promovendo o Curso Preparatório
para Concurso do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa), autorizado
por meio da Portaria 74, de 15/03/2013. O salário inicial varia entre R$ 5.000 e R$ 10.000.
Os cargos oferecidos são de fiscal federal agropecuário (nível superior - médico veterinário
e engenheiro agrônomo) e de agente de inspeção (nível médio).

LOCAIS E AS DATAS DOS CURSOS PREPARATÓRIOS:
Belo Horizonte (MG) – 04 de maio
Taubaté (SP) – 18 de maio
Lavras (MG) – 18 de maio
Viçosa (MG) – 25 de maio
Profissionais inscritos no CRMV-MG que
fizerem o Curso Preparatório pela Atuallys
terão 10% de desconto.
Mais informações e inscrições: (32) 3082-6146
ou http://www.atuallys.com.br/

Ouvidoria

CRMV-MG implementa mais um canal
de comunicação
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Já está funcionando a Ouvidoria do Conselho Regional de Medicina
Veterinária de Minas Gerais - uma das promessas de campanha da atual
diretoria. O objetivo desta ação é estabelecer um canal de comunicação
direta entre os profissionais inscritos e as pessoas jurídicas registradas
no Conselho para receber e processar denúncias, reclamações e representações.
O responsável pelo setor é o médico veterinário Paulo Cezar de Macedo
Martins. Formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Paulo
Cezar é especialista em Nutrição de Ruminantes pela UFLA e em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou por mais de 35 anos
na indústria de produtos veterinários e zootécnicos e foi conselheiro
do CRMV-MG no triênio 2010/2012.
“O ouvidor não tratará de questões ligadas ao exercício daquelas profissões, mas a outras questões que envolvam pareceres e posições do nosso
Conselho”, esclarece Paulo Cezar e completa: “O que esperamos dessa
nova função é o atendimento aos colegas nas dúvidas ou questões não
previstas nas disposições em vigor, ou aquelas de caráter excepcional
que eventualmente possam suscitar dúvidas”.
Será divulgado, semestralmente, no informativo oficial do Conselho,
um relatório contendo os totais de ocorrências registradas, atendidas
e pendentes, além dos resultados dos trabalhos realizados e outras informações pertinentes. O ouvidor exerce um cargo honorífico, isto é,
voluntário, tendo como principal foco de atuação dirimir dúvidas que
os colegas médicos veterinários e zootecnistas tenham em relação ao
CRMV-MG. Para entrar em contato com a Ouvidoria envie um e-mail
para ouvidoria@crmvmg.org.br.
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