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Ano IV - n. 63
Julho de 2013

Boletim Informativo do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais

Palavra do Presidente
Prezados Colegas,
Muitos são os desafios para o exercício profissional. Várias profissões, por meio de seus
conselhos e/ou órgãos de classe, estão cercando-se de cuidados, buscando preservar
espaços e áreas de atuação conquistadas ao
longo dos tempos, de forma a garantir o
pleno exercício profissional. O CRMV-MG,
de forma “aguerrida”, faz a defesa da Medicina Veterinária e da Zootecnia, aqui em
Minas Gerais. Conhecemos as dificuldades
enfrentadas, principalmente pelos jovens ingressantes nas duas profissões, para se firmarem no mercado de trabalho. Mercado
este que está sendo disputado, em algumas
de nossas áreas de atuação, por outras profissões. Porque isto está acontecendo? Em
parte pela evolução do conhecimento que,
nos dias de hoje, fez aumentar as sombras
de interfaces entre várias profissões, acompanhada pelo aumento, sem precedentes, do
número de faculdades ou cursos criados no
país, nas mais diversas profissões. Inclui-se
neste aumento, a criação dos cursos tecnológicos de menor duração, em áreas específicas. Muitos colegas, preocupados com a

situação, nos perguntam qual será o futuro,
especialmente da Medicina Veterinária, onde várias áreas de atuação privativas estão
seriamente “ameaçadas”. Mostramos as ações da atual gestão do CRMV-MG em defesa das profissões, ações estas que são constantemente disponibilizadas em nossos canais de informação. Por meio da newsletter,
boletim, site e das redes sociais temos passado vários alertas sobre o momento atual,
tentando conscientizar os colegas, principalmente porque a defesa das profissões não
pode ser feita apenas pelo Conselho de Classe. Ela deve ser mais coletiva, envolvendo os
vários segmentos das profissões. Os colegas
que hoje não se sentem incomodados não
poderão dizer o que virá no futuro. Atualmente estamos vendo que, algumas profissões que se consideravam intocáveis, com
suas áreas de atuação privativas bem definidas, não só pela lei, mas pela própria sociedade, estão tendo estas áreas discutidas por
outras profissões e até mesmo pelo Governo
Federal. Assim, fica aqui mais um alerta. A defesa da Medicina Veterinária e da Zootecnia
deve ser um trabalho coletivo, com a participação de todos. Trabalhar com ética, com-

petência e buscar ocupar todas as nossas áreas
de atuação, faz parte deste trabalho de valorização e defesa de nossas profissões. Não podemos ficar de braços cruzados. O CRMV-MG
continuará lutando firmemente em defesa do
médico veterinário e do zootecnista destas
Minas Gerais. Afinal, o conselho é de todos!
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente

Conselho Ativo

CRMV-MG condecora melhores alunos da Medicina Veterinária e da Zootecnia
O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais tem por tradição condecorar os melhores alunos dos cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia. As homenagens ocorrem durante as colações de grau,
nas respectivas instituições de ensino e fazem parte das ações de valorização e respeito profissional, duas das principais bandeiras deste CRMV-MG.
Em julho, três alunos foram condecorados,
pessoalmente, pelo presidente do CRMV-MG,
Nivaldo da Silva. No último dia 30, no auditório da Escola de Medicina Veterinária da UFCRMV-MG COM VOCÊ

MG e também no dia 07 de julho, durante a
Colação de Grau dos alunos da PUC Minas,
ambos do curso de Medicina Veterinária. No
dia 19 de julho, o presidente do CRMV-MG e
o conselheiro Affonso Lopes Aguiar Jr. estiveram em Janaúba (MG), na colação de grau dos
alunos do curso de Zootecnia.
Para o presidente do CRMV-MG, a iniciativa tem o objetivo de valorizar a dedicação
dos estudantes que se destacaram ao longo
do curso. “Além disso, fazemos questão de
prestigiar a todos os novos profissionais que
estão chegando ao mercado de trabalho e

certamente honrarão suas profissionais, seja
no exercício da Medicina Veterinária ou da
Zootecnia”, ressaltou.

O Presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo
da Silva, condecora a aluna Raquel Elvira
Guerra de Moura, destaque do curso de
Medicina Veterinária EV-UFMG
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Conselho Ativo

Delegacia do CRMV-MG em Juiz de Fora tem nova sede
Foi inaugurada, no último dia 30, a nova
sede da Delegacia do CRMV-MG em Juiz de
Fora. A solenidade de inauguração contou
com a presença da diretoria do Conselho,
autoridades locais, além de cerca de 40 profissionais da região.
A instalação da Delegacia busca atender de
forma mais próxima a todos os profissionais
e empresas da Zona da Mata, que dispõe de
aproximadamente 86 municípios, cerca de
1.400 profissionais da Medicina Veterinária
e da Zootecnia. Além de 900 empresas que
possuem atividades peculiares a estas profissões. A Delegacia atua também para atender

à sociedade na apuração de denúncias. Somente em Juiz de Fora mais de 15 requisições do Ministério Público já foram atendidas e realizadas as devidas autuações.
A Delegacia conta com estrutura moderna,
totalmente informatizada, com uma fiscal
médica veterinária para realizar as fiscalizações da Região e com uma Secretária Regional para os atendimentos ao público em
Geral. A nova sede está localizada em ponto
nobre da cidade de Juiz de Fora. No seguinte
endereço: Avenida Barão do Rio Branco, nº
3.500 – Bairro Alto dos Passos.
A condução da unidade está a cargo do mé-

dico veterinário Dr. Marion Ferreira.

Placa comemorativa da comemoração.
Da esquerda para a direita: Marion Ferreira,
Delegado Regional de Juiz de Fora, e prof.
Nivaldo da Silva, Presidente do CRMV-MG

V Fórum de Regionalização do CRMV-MG atrai atenções para Juiz de Fora
O CRMV-MG realizou no dia 30 de julho,
o V Fórum de Regionalização das Atividades
do Conselho de Medicina Veterinária e Zootecnia de Minas Gerais. O objetivo foi discutir a atuação do CRMV-MG, sobretudo
na Região da Zona da Mata, que tem como
cidade pólo Juiz de Fora. Na ocasião, foram
apresentadas propostas e novas perspectivas
de atuação do Conselho. Também foram
tratadas questões sobre a Resolução CFMV
nº 1.015/2012, que conceitua e determina

condições para o funcionamento de estabelecimentos médico veterinários.
A participação dos profissionais da região no
Fórum é imprescindível para o direcionamento das ações do CRMV-MG voltadas para
os interesses dos profissionais que atuam no
interior de Minas, em especial, na Zona da
Mata, local onde ocorreu o último fórum.
No mesmo dia, a unidade do CRMV-MG
em Juiz de Fora recebeu a Plenária Itinerante do Conselho.

Participantes do V Fórum de
Regionalização do CRMV-MG

Delegada da regional de Montes Claros marca
presença em congresso no Rio Grande do Sul
A delegada regional de Montes Claros do
CRMV-MG, Dra. Silene Maria Prates Barreto,
esteve em Bento Gonçalves (RS) entre os dias
24 e 27 de julho, participando do Congresso
Medvep de Especialidades Veterinárias 2013.
O evento bateu recorde de visitantes, com
cerca de 6500 participantes, sendo mais de 20
associações de especialidades veterinárias.

Foram 17 salas simultâneas, 400 palestras
ministradas por 170 palestrantes, dos quais
20 eram estrangeiros.
A Dra. Silene comentou ter aprovado o evento e parabenizou os organizadores. “Nosso
desejo é de sucesso para a próxima edição
do evento, que acontecerá em 2015, em Curitiba-PR”, completou.

Dra. Silene, Patrícia Nobre,
coordenadora do curso de Medicina
Veterinária da FUNORTE, e alunos

Conselhos se unem para reforçar atuação profissional
Os presidentes dos conselhos regionais de
Medicina Veterinária de Minas Gerais, Prof.
Nivaldo da Silva, e de Biblioteconomia 6ª
Região, Antônio Afonso Pereira Junior, estiveram reunidos na sede do CRMV-MG. Na
ocasião, foi discutida a possibilidade da criação de uma agenda de encontros entre os
conselhos regionais de diversas áreas. Além
disso, foi debatida a possibilidade da reati2

vação do Fórum das Profissões Regulamentadas, reunião que discutia propostas e promovia uma relação mais próxima entre os
conselheiros.
O prof. Nivaldo da Silva reuniu-se também
com o presidente do Conselho de Profissionais de Relações Públicas 3ª Região, Washington Moreira Pinto. Umas das questões abordadas foi a da possibilidade de uma parceria

entre os conselhos. “Nós visamos estabelecer parcerias com quem busque reforçar a
atuação profissional, objetivando a valorização e o respeito”, afirmou o presidente do
CRMV-MG.
As visitas reforçaram a compreensão de que
é necessário unir esforços para viabilizar e
promover o desenvolvimento dos diversos
ramos profissionais.
CRMV-MG COM VOCÊ
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Educação Continuada

CRMV-MG renova convênio com a Escola de Medicina Veterinária da UFMG
O Conselho Regional de Medicina Veterinária
de Minas Gerais (CRMV-MG) renovou o convênio para a publicação de quatro novas edições do Caderno Técnico de Veterinária e
Zootecnia junto à Escola de Medicina Veterinária da UFMG (EV-UFMG), visando à continuidade desta importante publicação de
atualização técnico-cientifica.
As edições de 2013 terão uma visão mais ampla, buscando enriquecer e potencializar o conhecimento, através do Programa de Educação Continuada (PEC). Serão produzidos mais
de 40.000 exemplares, contando com um investimento de aproximadamente R$ 280.000,00

(duzentos e oitenta mil reais).
Segundo o presidente da entidade, Nivaldo
da Silva, o Conselho tem o compromisso de
estar sempre ao lado de todos os profissionais da área da Medicina Veterinária e Zootecnia. “O objetivo é o incentivo à disseminação de informação para os profissionais
das áreas relacionadas. Apoiar a publicação
é mais do que uma ação educacional e de estímulo para a aquisição de conhecimento, é
acreditar em uma obra de grande importância para o desenvolvimento profissional”,
destacou.
A distribuição dos Cadernos Técnicos de Ve-

terinária e Zootecnia é gratuita e direcionada à todos os profissionais em situação regular inscritos no Conselho e às instituições de
ensino e pesquisa do país.

Da esquerda para a direita: prof. José Aurélio,
diretor da EV-UFMG, e prof. Nivaldo da Silva,
Presidente do CRMV-MG

Qualidade na indústria de alimentos na pauta do Conselho
O primeiro curso aberto pelo CRMV-MG em
parceria com a Agropec Consultoria, chamado “Elaboração de documentos da qualidade
para indústria de alimentos”, teve as 30 vagas
preenchidas em três dias. O público é formado por profissionais de Belo Horizonte e de
17 municípios no interior de Minas Gerais,
além de outros estados. O curso acontece entre os dias 29 e 30 de agosto de 2013, em Belo
Horizonte.
“O profissional sai da faculdade com o conhecimento básico, mas faltam cursos práticos
para complementação, por este motivo o Conselho enxerga como prioridade a educação
continuada”, afirma o presidente do CRMVMG, Nivaldo da Silva.

Para o diretor geral do Instituto Mineiro de
Agropecuária, Altino Rodrigues Neto, a iniciativa do CRMV-MG é louvável. “Ao capacitar o profissional privado, o Conselho colabora com a atividade de fiscalização, pois as não
conformidades são identificadas e tratadas
pelo próprio estabelecimento; e passa-se a ter
maior clareza sobre as normas e os regula-

mentos. Isto traz benefícios para o sistema
como um todo”, afirma.
No mês de setembro será aberta uma nova
turma no mesmo tema e outra com o tema
“Atualização em microbiologia e perigos em
alimentos”. As inscrições já estão abertas e as
vagas são limitadas. Para mais informações,
acesse nosso site!

Legislação

Esclarecimento: Portaria do IMA não se aplica a
todos os estabelecimentos veterinários
No dia 18 de outubro de 2012, o Instituto
Mineiro de Agropecuária (IMA) publicou a
Portaria nº 1258, que estabelece normas
para o comércio e distribuição de vacinas
para uso em animais em Minas Gerais. O
objetivo da norma, que passa a valer a partir
de 1º de agosto de 2013, é exigir maior controle sobre a qualidade dos produtos biológicos utilizados nos programas sanitários
ofertados aos produtores rurais, criadores
de animais e demais consumidores em geral.
A fiscalização será feita pelo IMA.
Diante da dúvida sobre a fiscalização em esCRMV-MG COM VOCÊ

tabelecimentos médicos veterinários – como clínicas, consultórios ou hospitais – que
fazem uso de produtos biológicos, o Prof.
Nivaldo da Silva, presidente do CRMV-MG,
esclareceu junto ao Dr. Altino Rodrigues,
Diretor Geral do IMA a situação. De acordo
com o Dr. Altino, esta Portaria não se aplica
aos estabelecimentos veterinários que não
comercializam produtos biológicos, como
as vacinas. Ou seja, estabelecimentos com
atividades exclusivas de Clínica Veterinária
ou de Hospital não terão nenhuma implicação.
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Espaço Aberto

Ouvidoria
A Ouvidoria do CRMV-MG é o canal disponibilizado desde fevereiro de 2011 para
facilitar a comunicação entre o público e o
Conselho e está à sua disposição. Funcionando como um canal condutor, recebe as demandas (reclamações, denúncias, críticas, sugestões, solicitações, consultas e elogios) e as
encaminha às unidades competentes. Esta é
mais uma mostra de transparência das ações deste CRMV-MG.
O médico veterinário Paulo Cézar de Mace-

de protocolo de atendimento para facilitar
a atuação do Ouvidor. Envie suas demandas
para o email ouvidoria@crmvmg.org.br
do Martins, Ouvidor do CRMV-MG, atuará
junto aos diversos setores do Conselho em
atenção às demandas apresentadas pelos médicos veterinários e zootecnistas. No caso
dessas demandas já terem sido apresentadas
anteriormente ao CRMV-MG será importante que o profissional encaminhe seu número

Redes Sociais
Para estar cada vez mais próximo dos médicos veterinários e zootecnistas
vinculados ao CRMV-MG, o Conselho está intensificando suas ações de
Comunicação. Além da edição de dois boletins (mensal e trimestral),
uma revista (trimestral), newsletter (quinzenal) e site, o CRMV-MG está também nas
redes sociais com atualizações diárias. Curta nossa fanpage: facebook.com/CRMVMG

Encontro de Formandos

Conselho Ativo

Novos profissionais
No mês de julho de 2013 foram entregues, ao todo, 60 carteiras, sendo 54
para profissionais da Medicina Veterinária e 6 da Zootecnia. As solenidades
de entrega foram realizadas nos dias 15
e 16, em Belo Horizonte e nas delegacias regionais de Uberlândia, Juiz de
Fora e Varginha. O CRMV-MG dá as
boas-vindas aos novos profissionais e
deseja muito sucesso! As fotos das solenidades podem ser conferidas em nossa página no Facebook.

Atenção formandos da turma de Dezembro de 1981, da UFMG. Está marcado um Encontro no dia 07 de setembro de 2013, a partir de 12h, na casa do Jacaré (Rua Turmalina, 234, Prado, BH). Mais informações: marlenevilaca_guimaraes@hotmail.com e
ligiapassos@yahoo.com

Aviso Oficial de Aplicação de Penalidade
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas
Gerais (CRMV-MG), autarquia federal criada pela Lei nº 5.517, de
23.10.1968, para fiscalizar o exercício da profissão de Médico-Veterinário e da profissão de Zootecnista, nos termos da Lei nº 5.550, de
04.12.1968, em cumprimento à Decisão prolatada no Processo Ético-Profissional nº 12/2010, no qual figura como Denunciante o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), e como Denunciado o Médico-Veterinário Henrique Vieira da Rocha – CRMV-MG nº 8957,
serve-se do presente para aplicar ao Denunciado a penalidade de Suspensão do Exercício Profissional pelo prazo de 3(três) meses, nos termos
da alínea “d”, do artigo 33, da Lei nº 5.517, de 23.10.1968, por restar
configurada infração aos artigos 1º; 5º, 13 - inciso V; 15 - inciso V; 24 inciso I da Resolução CFMV nº 722/2002, Código de Ética do Médico
Veterinário, tudo de conformidade com a Decisão prolatada na Sessão
Especial de Julgamento realizada no dia 2(dois) de outubro de 2012.
Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2012.
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