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Palavra do Presidente
Prezados Colegas.,
Não podemos deixar de nos manifestar diante dos acontecimentos deste mês de
junho de 2013. As mobilizações e a manifestação legítima de parte da sociedade que paga seus impostos, que é penalizada pelos maus
serviços prestados seja na área governamental ou privada, certamente ficará marcada
nesta história recente de nosso país. Não foi
um fato isolado, mas uma ação coletiva que
fez romper o imobilismo dos três poderes para promover as ações que a sociedade anseia
e necessita rumo a um futuro melhor.
O que gerou isto? Impunidade e corrupção. Houve excessos dos dois lados (polícia e população), mas pode-se dizer que foi em
razão do tumulto formado é que houve movimentação da classe política, especialmente
dos governantes que não se preocupam se suas
decisões têm ou da respaldo da sociedade.
Fala-se em investimentos novos, orçados em
bilhões de reais, mas vem a pergunta: de onde virá tanto dinheiro? De mais impostos?

Ou haverá cortes orçamentários? Por que
tantos cargos e ministérios? Vários dos novos ministérios foram resultados do fatiamento de áreas e funções que outrora eram
exercidas pela maioria dos que ficaram. Isto
apenas para acomodar a ânsia de poder dos
políticos aliados. É o povo que paga esta conta e, pelo aviso das ruas, este já cansou desta
situação.
Os novos tempos mostraram, definitivamente, poder das mídias sociais sobre a
vida das pessoas. Mostraram, também, que
não existe a necessidade de líderes para estimular e comandar a população na luta por
seus direitos. Brilhante as cenas que se viram
pela televisão com a exclusão de aproveitadores políticos infiltrados na massa que gritava por mudanças. O objetivo destes infiltrados foi claro, o de querer associar-se ou
apropriar-se destas bandeiras. Afinal, vários
deles não são a causa do “status quo”?
Esperamos que as expressões usadas,
entre elas as de “O Brasil Acordou” ou de “Basta com a Corrupção e a Impunidade”, não

fiquem apenas na memória e que realmente
o “ Gigante” tenha despertado, por meio da
ação de seu povo. Desejamos, realmente, que
possamos vislumbrar um novo País, nossos
filhos merecem!
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente

Acontece

Superagro 2013 - CRMV-MG reforça seu papel no evento
A Superagro Minas 2013 é uma realização do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e Instituto Mineiro de
Agropecuária (IMA), com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais
(Faemg) e Sebrae-MG. Desde o ano de 2009, o
CRMV-MG é um dos parceiros da Superagro,
presente com um estande na área institucional.
Dentro do evento, o CRMV-MG desempenhou o importante papel de informar
aos visitantes sobre as profissões de médico
veterinário e zootecnista, além de distribuir
panfletos informativos reforçando a necessidade da preservação da saúde dos animais.
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Um investimento que o CRMV-MG realizou na área de marketing profissional visando, desta maneira, a valorização e o respeito
Profissional.
Realizada, entre os dias 29 de maio e 9
de junho, a Superagro reuniu milhares de
visitantes durante os dez dias, segundo estimativas oficiais. O evento foi uma oportunidade de negócios para todos os segmentos
da agropecuária mineira. No Parque de Exposição da Gameleira aconteceu a 53ª. Exposição Estadual Agropecuária, reunindo
milhares de animais das principais raças bovinas e de equídeos dos maiores criadores
de nosso Estado.

A Superagro caracterizou-se pela diversidade de eventos e negócios em Belo Horizonte e contou com uma programação
completa para aproximar o homem urbano
da produção rural. As visitas escolares à Mini Fazenda promoveram interação entre crianças e a realidade do campo, enquanto a
Vila da Agricultura Familiar foi o espaço
para estabelecer contato entre o comerciante rural e o consumidor urbano.
A Expovet e a Expocachaça foram também atrações de destaque.
Assessoria de Imprensa CRMV-MG

1

Informe

CFMV proíbe corte da cauda em cães
O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) determinou, através da Resolução nº 1027, de 18 de junho de 2013, a
proibição da prática de caudectomia – corte
parcial ou total da cauda do animal, comumente realizada em filhotes de determinadas
raças para satisfazer padrões estéticos. A determinação modifica a Resolução nº 877, de
15 de fevereiro de 2008, que continha em seu

texto apenas uma recomendação do CFMV
para que a cirurgia não fosse realizada.
De acordo com o Presidente do CFMV,
Benedito Fortes de Arruda, o Conselho priva
pelo bem-estar do animal. Queremos coibir a
caudectomia e conscientizar o médico veterinário a não recomendá-la, já que amputar
parte de um animal por motivo torpe é inadmissível”. Arruda acrescenta que toda a po-

pulação pode procurar o Conselho Regional
de Medicina Veterinária (CRMV) de seu Estado para denunciar a prática.
Desde 2008, o CFMV proíbe a cordectomia (cirurgia que retira as cordas vocais
dos animais), a conchectomia (para levantar
as orelhas) e a onicectomia (extração das unhas de gatos).
Assessoria de Comunicação do CFMV

Primeira certificação brasileira de carne de cordeiro
A Feinco Preview (Feira Internacional
de Caprinos e Ovinos), uniu-se à Feicorte,
realizada no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo (SP). Por conta do crescimento do consumo de carne ovina e caprina, a Associação Brasileira de Criadores de
Dorper (ABC Dorper) lançou, durante o evento, o selo “Cordeiro Dorper Certificado”, primeira certificação de carne de cordeiro no Brasil.
A VPJ Alimentos, pioneira na certificação, recebeu o selo durante o lançamento,
na última terça-feira (18/06). Para Regina Valle,
coordenadora técnica da ABC Dorper, o pú-

blico consumidor dessas carnes de corte, como cordeiro, tem crescido bastante. Há poucos anos, a carne não estava presente em restaurantes e supermercados, mas hoje pode
ser encontrada em diversos restaurantes de
São Paulo e de outras cidades. Como a demanda cresceu, a ABC Dorpder trabalha para melhorar a qualidade da carne e agregar
valor ao produtor.
Segundo Waldomiro Poliselli Júnior,
proprietário da empresa, houve uma melhora
considerável da qualidade da carne de cordeiro
nos últimos anos no Brasil. Para ele, ainda há
muito espaço para crescer, uma vez que o país

ainda importa carne ovina e caprina.
Carlos Henrique Santos Rodrigues, proprietário da fazenda Cabanha Sanrod, analisa que o público que visitou a exposição foi
muito maior do que nos anos anteriores. “A
maior parte é um público criador de gado
bovino. Isso é até melhor, porque eles têm a
chance de conhecer outro gado e adquirir animais”. Para Bárbara Garcia, secretária executiva da ABC Dorper, os produtores de bovinos
de corte são potenciais criadores de ovinos e
caprinos de corte.
Fonte: Globo Rural

Conselho Ativo

Plenária Itinerante
Dando prosseguimento a sua política
de maior aproximação com os profissionais
que atuam no interior do estado de Minas
Gerais, o CRMV-MG realizou sua plenária
itinerante no dia 26 de junho, na cidade de
Montes Claros. Realizada no auditório da
Sociedade Rural de Montes Claros, no parque de exposição, reuniu diretores, conse-

lheiros e profissionais para discussão de temas de interesse dos veterinários e zootecnistas da região norte de Minas Gerais. Entre outros assuntos, foram discutidos temas
pertinentes à resolução do CFMV 1015/2012,
a qual trata das estruturas físicas dos estabelecimentos veterinários.
Assessoria de Imprensa CRMV-MG

Boas vindas aos novos profissionais!
No mês de junho de 2013 foram entregues, ao todo, 97 carteiras para profissionais da Medicina Veterinária e Zootecnia.
As solenidades de entrega foram realizadas
em Belo Horizonte e nas delegacias regionais do estado: Juiz de Fora, Montes Claros,

Varginha e Uberlândia. O CRMV-MG dá as
boas vindas a todos os profissionais e deseja
muito sucesso! As fotos das solenidades de
entrega de carteiras podem ser visualizadas
em nossa página do Facebook.

Eventos
Confira as fotos de eventos realizados
com o apoio do CRMV-MG em nossa página do Faceboook. Entre os eventos, estão
as feiras Superagro e Expomontes, e demais
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solenidades realizadas pela CRMV-MG no
primeiro semestre de 2013. Acesse: http://
www.facebook.com/CRMVMG
CRMV-MG COM VOCÊ

Acontece

Expomontes 2013: CRMV-MG presente em feira agropecuária no Norte de Minas
O tradicional evento agropecuário,
Expomontes, que acontece anualmente na
cidade de Montes Claros, região Norte de
Minas Gerais recebeu, no dia 28 de junho,
mais uma plenária itinerante do CRMV-MG.
O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais patrocina, mais
uma vez, a Expomontes. Neste ano, o CR-

MV-MG e a Associação de Veterinários e
Zootecnistas do Norte de Minas estiveram
com estandes na feira, proporcionando aos
profissionais da região uma oportunidade
de reencontro e o acesso a várias publicações do CRMV-MG. O Conselho também
distribuiu a todos os visitantes da feira publicações que orientam a prevenção de zoono-

ses, como leishmaniose, salmonela, entre
outras. Este é mais um serviço do CRMVMG para atender aos profissionais e à sociedade do norte de Minas.
A feira, que teve início no dia 28 de
junho, estendeu-se até 7 de Julho.
Assessoria de Imprensa CRMV-MG

II Congresso Mineiro de Especialidades Veterinárias
Entre os dias 7 e 9 de junho foi realizado o II Congresso Mineiro de Especialidades Veterinárias no Expominas. Este evento reuniu 820 médicos veterinários e estudantes da área para discussão de temas relevantes da medicina de pequenos animais.
Promovido pela ANCLIVEPA-MG, com o

decisivo apoio do Programa de Educação
Continuada do CRMV-MG, o evento integrou a programação da Expovet. Foram abordados temas de interesse dos veterinários
com o objetivo de promover a atualização
profissional. Um dos palestrantes, o médico
veterinário e gerente técnico da MSD Saúde

Animal, Andrei Nascimento, falou sobre novas técnicas de vacinação, indolores e ministradas com o auxílio de micro agulhas. “A
importância das palestras da Expovet é trazer aos profissionais novas técnicas e atualização”, explicam.
Assessoria de Imprensa CRMV-MG

portância da participação do Conselho no
evento: “Já que é um evento agropecuário
de grande expressão é uma forma de divulgarmos as duas profissões e mostrar que o
veterinário não está só na clínica - ele trabalha com a saúde pública e também com
alimentos”. Fernanda ressalta que a participação auxilia no esclarecimento de dúvidas

na área da Medicina Veterinária, sobretudo
de profissionais em formação, que visitam,
pedem informações e levam panfletos.

Expovet 2013
O estande do CRMV-MG em associação com a ANCLIVEPA-MG, na Expovet,
atraiu visitantes inúmeros entre os dias 7 e 9
de junho. A Expovet é um evento que faz
parte de uma das maiores feiras agropecuárias de Minas Gerais, a Superagro.
Fernanda Ciolfi, técnica superior de
fiscalização do CRMV-MG, fala sobre a im-

IMA realizará estudo epidemiológico em bovinos
em Minas Gerais
O Instituto Mineiro de Agropecuária
(IMA) realizará estudo epidemiológico da
tuberculose bovina, que será de suma importância para a atualização das informações sobre a doença. Este será o estudo mais
completo sobre a doença no estado. Até o
mês de julho, serão vistoriadas mais de duas
mil propriedades em Minas Gerais, uma
fazenda por município.
Este é o primeiro levantamento que abrange todo o Estado e tem como objetivo
identificar a situação atual da doença em
Minas Gerais. O último, realizado em 1999,
envolveu cerca de 1.600 propriedades e 23
mil animais.
O estudo epidemiológico inicia-se a
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partir do contato com os proprietários de
animais e mediante o interesse de colaboração com o sistema de defesa oficial. A partir disso, um médico veterinário do IMA vai
até a propriedade e realiza o teste, que consiste
em duas etapas: a inoculação e, três dias depois, a leitura. Com isso, é possível identificar
os animais positivos ou negativos à doença.
No caso de resultados inconclusivos, entre 60
e 90 dias é realizado um novo teste.
Caso sejam encontrados animais positivos, os mesmos deverão ser sacrificados com
o acompanhamento de um profissional do
IMA. Dessa forma, o produtor poderá solicitar indenização, de acordo com a Lei 596/1948.
Fonte: Agência Minas
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Dra. Sueli Cristina de Almeida toma posse na Delegacia Regional do CRMV-MG
em Uberlândia
Tomou posse no dia 12 de junho de
2013, no município de Uberlândia, a nova
delegada regional do Conselho Regional de
Medicina Veterinária de Minas Gerais, Dra.
Sueli Cristina de Almeida.
Com vasta experiência na área da Medicina Veterinária e ênfase na Medicina Veterinária Preventiva, Epidemiologia e em Doenças Bacterianas, a Dra. Sueli (CRMV-MG
nº 820) é professora titular aposentada da
Universidade Federal de Uberlândia. Ingressou como docente em 1978 na Faculdade de
Medicina Veterinária da UFU (FAMEV), desempenhando papel ativo no processo de consolidação de uma das principais faculdades

de Medicina Veterinária do país, bem como
na formação de centenas de médicos veterinários.
Ao assumir o cargo de delegada regional, a professora Sueli Cristina assumiu também, o compromisso de fortalecer as ações
do CRMV-MG, dando destaque à realização
de eventos de Educação Continuada para
atualização profissional e buscando maior
integração com os profissionais da Medicina
Veterinária e da Zootecnia. Desta forma será
possível uma maior aproximação com as instituições de ensino do Triângulo Mineiro.
A Diretoria Executiva do CRMV-MG,
bem como os demais profissionais, agrade-

À esq. Dr. Paulo Cesár Maciel, no meio
Profa. Sueli Cristina, à dir. Prof. Nivaldo

cem a dedicação e competência do Dr. Paulo
César Dias Maciel, responsável pelo cargo
de Delegado Regional, durante o período
que antecede a posse da nova delegada.
Assessoria de Imprensa CRMV-MG

Informe

Emissão de GTA - MAPA atualiza regras para
emissão de Guia de Trânsito Animal
vão da suspensão à desabilitação do sistema
oficial. “Essa medida é importante para unificar processos, pois antes cada estado definia as punições”, afirmou Gabriel. Também foram uniformizados os cadastros com
as informações mínimas sobre os médicos
veterinários habilitados.
Para habilitar-se no Ministério da Agricultura, o profissional precisa estar com
o registro no Conselho Regional de MediExpediente
cina Veterinário, em
dia, além de comprovar a assistência técPRESIDENTE
Prof. Nivaldo da Silva
nica para os rebanhos
CRMV-MG Nº 0747
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que terão GTAs emitiDra. Therezinha Bernardes Porto
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IMPRESSO EM
PAPEL RECICLADO

A regulamentação para que médicos veterinários sem vínculo com o serviço oficial
possam emitir guias de trânsito animal (GTA)
foi atualizada. A norma do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) está valendo desde 21 de junho de 2013.
De acordo com as novas regras, os profissionais habilitados a emitir as documentações para o rebanho têm a opção de utilizar tanto documentos impressos quanto eletrônicos. “A legislação anterior não previa o
sistema eGTA, que é feito por computador,
mais ágil e já adotado nos principais estados
pecuaristas do país”, explicou o chefe de Divisão de Trânsito Animal do MAPA, Gabriel
Torres.
Além da possibilidade do documento
eletrônico, outra novidade refere-se à emissão do documento para ruminantes na entrada e saída de eventos, como feiras e leilões. Anteriormente, apenas o serviço veterinário oficial podia emitir esse tipo de guia
de trânsito.
Em relação às penalidades, foram definidas ações que valem para todo o país, e
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