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Palavra do Presidente
Caros colegas,
A Medicina Veterinária e a Zootecnia
são duas profissões regulamentadas pelas
Leis nº 5517 e 5550, que asseguram aos profissionais atribuições privativas para o seu
exercício legal. A defesa destas prerrogativas
tem sido uma constante “luta” deste CRMVMG para que nossos colegas tenham a garantia do pleno exercício profissional. Por
outro lado, o CRMV-MG realiza um constante trabalho de fiscalização junto aos profissionais e às empresas que por determinação
legal têm que estar registradas junto a este
conselho de classe por exercerem atividades
básicas na área da Medicina Veterinária e da
Zootecnia (Lei nº 6839 de 30/10/1980). Toda
esta atividade, além de outras mais que o
CRMV-MG realiza por acreditarmos que
temos representatividade de nossas categorias
profissionais para isto, às vezes esbarra em algumas situações que podem resultar em desprestígios para nossas categorias.
Neste mês de abril, por exemplo, foram denunciadas na mídia algumas situações que preocuparam a maioria dos colegas em todo o país. Felizmente nenhum fato

em nosso estado, mas que colocaram todos
em alerta para as suas futuras consequências. Foram situações pontuais que infelizmente podem acontecer. Como as exceções
podem virar regras, desde que sabidamente
utilizadas, conclamamos os colegas a estarem em alerta para situações como as que
foram denunciadas. Assim, e por oportuno,
chamamos a atenção dos colegas para o exercício da Responsabilidade Técnica (RT) assumida por médicos veterinários e zootecnistas.
Os profissionais que assinam como RT de estabelecimentos devem ter a consciência de sua
capacitação para exercer estas atividades, bem
como aqueles que os contrata devem ter conhecimento da importância do RT para seu
empreendimento. Não pode este CRMV-MG
entrar com recursos na esfera do Poder Judiciário, apresentando argumentações que justificam o registro das empresas por terem atividades básicas relacionadas às nossas profissões, ganhar a maioria das causas, se o exercício da RT estiver comprometido pela atuação dos profissionais, com denúncias e processos éticos abertos. Estas situações não aconteceriam se houvesse maior comprometimento dos colegas. Por isso o CRMV-MG tem um

importante Programa de Educação Continuada para a atualização e o aperfeiçoamento
profissional, nas mais diversas áreas de atuação da Medicina Veterinária e da Zootecnia.
Fazemos a nossa parte. Fiscalizamos, defendemos o exercício profissional e investimos na
Educação Continuada. Estamos sempre com
ações pela valorização e respeito aos médicos
veterinários e zootecnistas, razão pela qual
contamos com a participação de todos para o
engrandecimento de nossas profissões.
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747 • Presidente

Divinópolis

Reunião sobre Serviço de Inspeção Municipal
No dia 23 de abril, o CRMV-MG foi
representado por sua vice-presidente, Dra.
Therezinha Bernardes Porto e o chefe do Setor de Fiscalização, Dr. Messias Lôbo em reunião sobre o Serviço de Inspeção Municipal
de Divinópolis, região centro-oeste do estado.
Apresentou-se a maneira com que se
tem trabalhado na consolidação do Serviço
de Inspeção Municipal (SIM) em Divinópolis e foram discutidas algumas questões relacionadas à Responsabilidade Técnica dos
profissionais que atuam na indústria de
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produtos de origem animal inspecionadas
pelo SIM.
Além dos representantes do CRMVMG, participaram da reunião o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Agronegócios de Divinópolis, Moisés Soares e Hélio
de Castro Valinhas, fiscal do SIM.
O CRMV-MG se dispôs a estar em diálogo constante com o Serviço de Inspeção
Municipal (SIM) para resolver as questões
que perpassassem a Responsabilidade Técnica e também verificar os aspectos legais para

o estabelecimento e consolidação da carreira de Fiscal Agropecuário Municipal vinculado ao SIM.
“Conseguimos alinhar os pensamentos sobre a importância de se ter, cada vez
mais, profissionais capacitados para desempenhar a Responsabilidade Técnica. Os profissionais da Medicina Veterinária é que são
responsáveis pela qualidade e segurança dos
alimentos que a população consome”, afirmou Dra. Therezinha Porto.
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Conselho Ativo

Reunião no CRMV-MG discute Resolução nº 1015
No dia 19 de abril, profissionais da Medicina Veterinária reuniram-se na sede do
CRMV-MG para discutirem sobre a Resolução nº 1.015, publicada em 31 de janeiro
de 2013. O objetivo foi analisar e entender
melhor o ato normativo do Conselho Federal e propor alterações, caso os presentes julgassem necessário. “Desde que a resolução
foi publicada, os profissionais que atuam na
área de clínica e cirurgia de pequenos animais têm nos apresentado suas dúvidas,
uma vez que a chegada dessa nova norma
implicará na adoção de adequações em muitos estabelecimentos veterinários”, esclareceu o chefe do Setor de Fiscalização do CRMV-MG, Dr. Messias Lôbo.
Estiveram presentes o presidente da
Anclivepa-MG, Dr. Bruno Divino Rocha; o
clínico e cirurgião de pequenos animais, Dr.

Carlos Alberto Dias Alencar; a diretoria do
Hospital Veterinário da UFMG, Dra. Eliane
Gonçalves de Melo; o clínico e cirurgião de
pequenos animais, Dr. Ricardo Palhares
Zschaber de Araújo; clínico e cirurgião de
pequenos animais e equídeos, Dr. Leonardo
Rodrigues de Lima, e a diretora do Hospital
Veterinário da Escola de Veterinária da Uniube (Sociedade Educacional Uberabense),
Dra. Beatriz Cordenonsi Lopes. Assessorando a reunião estavam os doutores Messias
Lôbo e Fernanda Ciolfi, ambos do setor de
Fiscalização do CRMV-MG.
A partir da análise do texto da norma,
foram formuladas propostas de alterações
no intuito de tornar mais executável a implantação das adequações ali estabelecidas.
“Espera-se, em primeiro momento, que haja
a aceitação do que foi proposto. Em um se-

gundo momento vamos promover reuniões
com os profissionais que atuam na área de
clínica e cirurgias, principalmente os Responsáveis Técnicos e proprietários de estabelecimentos, para orientar a implantação
da norma e esclarecer qual será a conduta a
ser adotada pelo CRMV-MG por meio de
sua fiscalização”, elucidou Dr. Messias Lôbo.

Profissionais discutem a Resolução
nº 1015 na sede do CRMV-MG

UFLA

I Workshop em Reprodução de Equídeos
O CRMV-MG esteve presente, através do seu Programa de Educação Continuada e representado por seu conselheiro suplente, Dr. José Carlos Pontello Neto, no I Workshop em Reprodução de
Equídeos. O workshop, que foi constituído de três palestras e uma mesa-redonda, aconteceu no dia 6 de abril, na

Universidade Federal de Lavras (UFLA),
contou com 140 inscritos e discutiu assuntos atuais e de grande importância na
reprodução de equídeos.
Para o Dr. José Carlos Pontello
Neto, o evento tem futuro. “Em sua
primeira edição, mostrou que tem tudo
para criar tradição”, afirmou.

Fique Atento

Conselho Ativo

IMA lança portaria que dispõe sobre Responsabilidade Técnica nas indústrias de origem animal
O Instituto Mineiro de Agropecuá-

terinária de Minas Gerais (CRMV-MG).

ria (IMA) lançou a Portaria nº 1286, de 5

A portaria também definiu que os

de fevereiro de 2013, aclarando que os

estabelecimentos de leite e derivados e

médicos veterinários que atuam como

de abate de animais somente poderão

responsáveis técnicos, nas indústrias de

ter como Responsável Técnico profissio-

manipulação de produtos de origem ani-

nal formado em Medicina Veterinária.

mal, precisam ter sua Anotação de Res-

Este é mais um passo para o alinha-

ponsabilidade técnica (ART) averbada jun-

mento de dados que será útil na proteção

to ao Conselho Regional de Medicina Ve-

de mercado dos médicos veterinários.
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Solenidade na EPAMIG
No dia 4 de abril, o CRMV-MG
foi representado por sua vice-presidente, Dra. Therezinha Bernardes Porto, na
Solenidade de posse do presidente da
Empresa de Pesquisa Agropecuária de
Minas Gerais (EPAMIG), Marcelo Lana
Franco. Dra. Therezinha, em nome do
CRMV-MG, esteve presente para desejar sucesso frente à administração da
EPAMIG – instituição de fundamental
importância para o desenvolvimento da
pesquisa agropecuária de Minas Gerais.
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Conselho Ativo

I Seminário Mineiro de Zootecnia
Através do Programa de Educação Continuada, o CRMV-MG realizou o I Seminário Mineiro de Zootecnia, nos dias 18 e 19
de abril de 2013. O evento aconteceu na sede
do Conselho e contou com a presença de 43
participantes.
Foram discutidos temas como Código
Florestal, Soluções Zootécnicas para Produção Animal Sustentável, Atuação Ambiental dos profissionais da Produção Animal
e Manejo Ambiental das Unidades Produtivas Pecuárias. Além das palestras, foi reali-

zado um mini curso de Perícia Ambiental.
O Seminário não foi marcado apenas
pelos discursos, mas também por um encontro cordial entre os colegas zootecnistas.
Acompanhados de um coffee break muito
gostoso, os profissionais também desfrutaram de uma boa conversa e de momentos
descontraídos.
O CRMV-MG agradece a presença de
todos que participaram e espera ter contribuído para o aprendizado dos profissionais.

Fiscalização Agropecuária

Audiência Pública debate atuação, salários e carreira
Lideranças dos fiscais do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) se reuniram,
no dia 24 de abril, na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais, para debaterem a necessidade de valorização dos profissionais da área. Dentre os participantes, estava o médico
veterinário Dr. Messias Lôbo, chefe do Setor
de Fiscalização do CRMV-MG.
O presidente da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial da Assembleia
de Minas, deputado Antônio Carlos Arantes
(PSC), requereu uma audiência pública.
Nela, foram discutidas formas de minimizar
a evasão de profissionais qualificados, que
estariam deixando o órgão em razão dos
baixos salários.
A presidente da Associação dos fiscais
Agropecuários (AFA-MG), Moisa Madeiros
Lasmar, foi a primeira a se manifestar. Antes

da reunião, foi entregue uma carta à comissão, com as principais reivindicações. Moisa
enfatizou algumas, como a reestruturação da
carreira, pois atualmente são necessários 46
anos para se chegar ao topo, e as dificuldades
para os que trabalham em barreiras, cuja jornada é de 24 horas, sem adicional noturno.
O diretor-geral do IMA, Altino Rodrigues Neto, enfatizou a criação da carreira
como um avanço e destacou que há mecanismos para valorizar a qualificação dos profissionais. Ele frisou que a direção do instituto está aberta a debater sugestões que possam melhorar a carreira, mas alertou que
tais gastos não são decididos no âmbito do
IMA, mas sim pela Secretaria de Estado de
Planejamento.
"O CRMV-MG está ao lado dos fiscais
agropecuários do Instituto Mineiro de Agro-

pecuária (IMA), pois acredita que a s suas
reivindicações são legítimas e de direito, não
só como uma valorização da categoria, mas
também como valorização profissional da
Medicina Veterinária e da Zootecnia em todo o Estado de Minas Gerais”, enfatizou Dr.
Messias Lôbo.
Também em apoio aos fiscais, Antônio Carlos Arantes destacou a importância da agropecuária para a economia mineira. Fabiano Tolentino (PSD), Inácio Franco
(PV) e Paulo Guedes (PT) ressaltaram a excelência do trabalho dos fiscais do IMA,
prontificando-se a cerrarem fileiras ao lado
das entidades representativas. Nesse sentido
foram aprovados dois requerimentos para
visita técnica às secretarias de Estado de Planejamento e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Abatedouros

Reunião dos presidentes CFMV/CRMVs
No dia 22 de abril, em Brasília (DF),
realizou-se uma reunião entre os presidentes do Conselho Federal de Medicina Veterinária e Regionais para tratarem
sobre a questão das reportagens veiculadas na mídia sobre a situação dos abatedouros no Brasil.
Representando o CRMV-MG, esteve a vice-presidente, Dra. Therezinha
Bernardes Porto.
A situação foi amplamente discutiCRMV-MG COM VOCÊ

da e a preocupação era a imagem passada para a população dos profissionais da
Medicina Veterinária que trabalham nos
abatedouros. “A sociedade precisa conhecer a importância do médico-veterinário no trato dos produtos de origem
animal, na segurança alimentar e em todo o processo”, afirmou a vice-presidente. Dra. Therezinha também alertou:
“Quando o profissional age de maneira
inadequada, ferindo o Código de Ética,

ele sofre as sanções cabíveis, pois é o que
está previsto por lei”, esclarece.
O CRMV-MG, como órgão fiscalizador, tem a função de verificar a atuação de todos os profissionais de Medicina Veterinária em atividade no estado e
chama a atenção de todos para que a atuação seja sempre de acordo com as normas legais e o Código de Ética da profissão.
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Atenção Formandos de 1988

Comemorando os 25 anos
O encontro comemorativo aos 25

de Moeda (MG). Interessados podem

anos de formatura da turma de Medici-

entrar em contato através dos e-mails:

na Veterinária da Escola de Veterinária da

mbmatosinhos@gmail.com (Mônica) ou

UFMG (julho de 1988) será realizado nos

biogenbh@terra.com.br (José Alfredo).

dias 2, 3 e 4 de agosto de 2013, no hotel

Telefones: (31) 9936-2866 (Mônica) e

fazenda Serra da Moeda , no município

(31) 9973-3678 (José Alfredo).

Números CRMV-MG

Entregas de Carteiras
No mês de abril de 2013 foram en-

O CRMV-MG dá as boas vindas

tregues, ao todo, 149 carteiras para pro-

para todos os profissionais e deseja mui-

fissionais da Medicina Veterinária e Zoo-

to sucesso profissional a todos! Lem-

tecnia. As solenidades de entrega foram

brando que as fotos das solenidades de

realizadas em Belo Horizonte e nas dele-

entrega de carteiras podem ser visuali-

gacias regionais do estado: em Juiz de Fo-

zadas em nossa página do Facebook. O

ra, Montes Claros, Varginha e Uberlân-

endereço é www.facebook.com/crmvmg

dia.

Educação Continuada

VII Encontro de Zootecnistas
do Norte de Minas
O CRMV-MG apoiou e esteve presente no VII Encontro
de Zootecnistas do Norte de Minas. Realizado pelo Instituto
de Ciências Agrárias da UFMG, com parceria da Associação
Norte Mineira de Médicos Veterinários e Zootecnistas e do
CRMV-MG, o evento aconteceu em Montes Claros, nos dias
11 e 12 de abril. O objetivo do encontro foi disponibilizar tecnologias e informações sobre os sistemas de produção animal
para o semi-árido e houve a participação de 170 pessoas.
O Conselho foi representado por seu tesoureiro, Dr. João
Ricardo Albanez, e pela delegada regional, Dra. Silene Maria
Prates Barreto. “Foi muito importante participarmos, principalmente no cenário de dificuldade por que passa o norte de
Minas, em função do longo período de estiagem”, comentou
Dr. Albanez.
O CRMV-MG também ofereceu apoio financeiro para
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