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Ano IV - n. 64
Agosto de 2013

Boletim Informativo do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais

Palavra do Presidente
Caros Colegas,
Este Boletim foi criado para apresentar as
ações deste CRMV-MG aos colegas que integram este Conselho de Classe. Assim, temos utilizado deste espaço para conversar
com os colegas sobre determinados temas
que consideramos de importância para o
bom exercício profissional. Nossa preocupação para bem exercerem a Medicina Veterinária e a Zootecnia possibilitou uma mudança de paradigmas. O CRMV-MG passou
a ser uma autarquia mais voltada à orientação das atividades profissionais do que ser
um órgão apenas para fiscalizar. Esta mudança possibilitou maior aproximação e participação dos profissionais na condução dos destinos do Conselho. As plenárias itinerantes,
realizadas nas sedes administrativas, têm
sido de grande valia para alcançarmos esta
integração, umas das nossas metas para estarmos mais próximos dos colegas que atuam
no interior do estado.
Outro ponto, considerado positivo pela maioria dos colegas, são os investimentos do CRMV-MG nos projetos de Educação Conti-

nuada e nas ações de Marketing Profissional. São também importantes as participações ativas em várias comissões técnicas de
órgãos estaduais e municipais, em diversas
regiões mineiras, muitas delas com poder de
decisão. Na defesa dos interesses de nossas
categorias profissionais realizamos inúmeras reuniões com organismos das áreas públicas e privadas, além das ações judiciais impetradas por este CRMV-MG. A atual diretoria do Conselho está sempre preocupada em
mostrar a toda sociedade o valor e o respeito
que temos pelos médicos veterinários e os
zootecnistas de nosso estado.
Valorização e Respeito são duas das nossas
mais importantes bandeiras. Os resultados
mostram que estamos no caminho certo,
pois, a cada dia, nossas profissões estão mais
reconhecidas e valorizadas pela sociedade.
No mês de setembro, quando se comemora
o Dia do Médico Veterinário, várias ações de
Marketing serão realizadas para mostrar à sociedade o papel deste profissional em prol da
saúde dos animais, do agronegócio, da saúde
pública e do desenvolvimento do País.

Nesta oportunidade, diretores, conselheiros
e servidores do CRMVMG enviam aos colegas uma mensagem de reconhecimento e agradecimento ao esforço de cada um pelo
engrandecimento da profissão.
Parabéns a todos os Médicos (as) Veterinários (as) pelo seu dia!
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747 • Presidente

Educação Continuada

Participantes aprovam o curso ‘Elaboração de Documentos da Qualidade para
Indústrias de Alimentos’
Nos dias 29 e 30 de agosto, o CRMV-MG ofereceu, em parceria com a Agropec Consultoria e
o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), um
curso sobre a elaboração de documentos da
qualidade, focado nas indústrias de produtos
de origem animal. Os participantes foram responsáveis técnicos e outros profissionais envolvidos nos sistemas de gestão da qualidade
dos estabelecimentos e consultores da área.
Com carga horária de 12 horas, o curso abordou conceitos gerais sobre qualidade e documentação. O assunto assume uma importância
ainda maior quando se leva em conta que o
setor de alimentos está sob a regulação de diversos órgãos das três esferas administrativas.
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Através de questionários, os participantes manifestaram ter aprovado o curso: apesar da carga
horária ter sido considerada pequena por 47%
dos respondentes, eles foram praticamente unânimes em afirmar que a instrutora, a médica
veterinária Dione Carina, demonstrou completo domínio sobre o conteúdo da disciplina e
que o clima foi favorável à participação dos
alunos.
Antônio de Souza Filho, do IMA, considera que
o curso foi de extrema importância para o Serviço de Inspeção de Minas Gerais, para responsáveis técnicos e empresários do setor de alimentos. “O CRMV-MG está de parabéns pois
esta iniciativa propiciou não apenas o conheci-

34 profissionais opinaram na pesquisa do
CRMV-MG realizada após o curso

mento teórico mas também a possibilidade de interação e troca de experiências”, destacou.
Outras turmas estão previstas e mais informações
podem ser obtidas no site do CRMV-MG.
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Conselho Ativo

CRMV-MG destaca atuação do LANAGRO-MG em seus 30 anos
Durante a abertura do Simpósio Nacional
de Integração em Ciência, Tecnologia e Gestão Pública, em agosto, foi lançado o selo
comemorativo aos 30 anos de atuação do Laboratório Nacional Agropecuário de Minas
Gerais (LANAGRO-MG) em Pedro Leopoldo. A solenidade ocorreu no dia 12 de agosto e contou com a participação do ministro
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Antônio Andrade, além de outras autoridades, incluindo o presidente do CRMV-MG,
professor Nivaldo da Silva.
Para o professor Nivaldo, o LANAGRO-MG
merece destaque no agronegócio brasileiro.

Selo comemorativo dos 30 anos do LANAGRO-MG

“O Laboratório é referência no diagnóstico
de doenças e pragas. É, sem dúvida, grande
contribuinte para as exportações crescentes
que registramos em nosso País”, declarou. O

CRMV-MG reconhece e apoia o compromisso
do Laboratório em promover o desenvolvimento sustentável e competitividade do agronegócio em benefício da sociedade.

436ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-MG
O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais reuniu, no dia 27, seus
conselheiros para a realização da 436ª Reu-

nião Plenária Ordinária, em Belo Horizonte. Na oportunidade, foram analisados processos de pessoas físicas e jurídicas, que re-

Durante a reunião foram aprovadas mais de 130 inscrições no CRMV-MG

sultaram na aprovação de 79 inscrições de
novas empresas e o cadastro de 59 médicos
veterinários no CRMV-MG.
O Conselho também deliberou sobre o apoio ao 34º Encontro de Médicos Veterinários do Vale do Mucuri, Rio Doce e Jequitinhonha. Além disso, foram definidos os 20
nomes dos profissionais que serão homenageados durante a solenidade do Dia do Médico Veterinário, que acontecerá no dia 6 de
setembro.
As Plenárias ocorrem mensalmente para discutir ações estratégicas do CRMV-MG. A
próxima acontecerá no dia 24 de setembro.

Valorização Profissional

40º Fórum Nacional de Entidades de Zootecnia
Um dos eventos componentes da Expointer
2013 foi o 40º Fórum Nacional de Entidades
de Zootecnia. Realizado pela Associação Brasileira de Zootecnia (ABZ) em parceria com
o Sindicato dos Zootecnistas no Estado do
Rio Grande do Sul.

Para representar o CRMV-MG estiveram presentes três zootecnistas: João Ricardo Albanez
(Tesoureiro), Adauto Ferreira Barcelos e Antônia de Maria Filha Ribeiro (Conselheiros)
Para Albanez, o evento foi uma manifestação do fortalecimento da profissão do Zoo-

tecnista no Brasil. “O encontro reuniu várias
entidades e profissionais envolvidos com a
Zootecnia. Ficou evidente o fortalecimento
da profissão no país, mostrando como a participação das associações tem muito a agregar”, destacou.

Novos Profissionais

Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberlândia
No mês de agosto de 2013 foram entre-

das em Belo Horizonte e nas delegacias re-

reira! As fotos das solenidades de entrega

gues, ao todo, 64 carteiras para profissio-

gionais de Juiz de Fora e Uberlândia. O

de carteiras estão disponíveis em nossa

nais da Medicina Veterinária e Zootecnia.

CRMV-MG dá as boas vindas a todos os

página do Facebook.

As solenidades de entrega foram realiza-

profissionais e deseja muito sucesso na car-
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Educação Continuada

Curso sobre Cavalo Esportivo tem patrocínio do CRMV-MG
O CRMV-MG, no intuito de apoiar a capacitação profissional e a educação continuada,
patrocinou o Treinamento do Cavalo Esportivo - II Curso Teórico Prático, evento promovido pelo NEQUI, e que aconteceu nos dias
16 e 17 de agosto, no 8º Batalhão de Polícia

Militar em Lavras, Minas Gerais.
O evento abordou os programas de condicionamento físico para cavalos esportivos, especialmente aqueles que são treinados para concurso de marcha. Existe uma grande demanda
apresentada por acadêmicos, profissionais e

criadores sobre a necessidade de aprimoramento técnico dos programas realizados na
prática para condicionamento físico de equinos em concursos de marcha e o Treinamento
mostrou-se como oportunidade de atendimento desta necessidade.

Simpósio sobre melhoramento animal conta com recursos do CRMV-MG
Seguindo a estratégia de priorizar a capacitação e a educação continuada, o CRMV-MG
apoiou mais um evento. O X Simpósio Brasileiro de Melhoramento Animal foi realizado

entre os dias 18 e 23 de agosto de 2013, no Parque de Exposições Fernando Costa, em Uberaba – MG, durante a Expogenética e contou com
recursos financeiros do Conselho. O professor

Nivaldo da Silva, presidente do Conselho, esteve na abertura do evento, ocorrida no dia 18.

Valorização Profissional

Veterinário do Mês
O presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo da
Silva tem atuado cada vez mais fortemente na
valorização das profissões de Medicina Veterinária e Zootecnia. No dia 07 de agosto, o professor esteve em São Paulo, para conceder entrevista ao Canal Terra Viva. O professor foi

indicado a participar do programa “Veterinário do Mês”, iniciativa do canal de televisão
e que está totalmente alinhada com os objetivos do CRMV-MG, que é a valorização profissional. A entrevista completa pode ser vista
em nosso site.

Entrevista ao Canal TerraViva

Conselho Ativo

VI Ciclo de Palestras da Copagress
A Comissão Permanente de Apoio ao Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
(Copagress), com apoio da Prefeitura de Belo
Horizonte, realizou no dia 23 de agosto, seu VI
Ciclo de palestras com o tema: “Resíduos de
Serviços de Saúde”.
O objetivo do evento foi discutir a gestão dos
Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), considerando a evolução e aplicabilidade da legislação,
assim como os novos paradigmas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o gerenciamento de

resíduos de serviços de saúde com capacitação e
construção de indicadores de monitoramento, o
estágio atual e as perspectivas futuras para os
resíduos de serviços de saúde em Belo Horizonte
e Região Metropolitana.
Representando o CRMV-MG estiveram presentes no evento o professor Nivaldo da Silva,
Fernanda Ciolfi e Messias Lobo.
Fonte: Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental / Adaptada pela
Assessoria de Comunicação do CRMV-MG

Encontro Marcado

Ex alunos da UFV
Entre os dias 13 e 15 de dezembro será realizada
a 78ª Reunião Anual da Associação dos Ex-Alunos da Universidade Federal de Viçosa (UFV).
A Assembleia Anual será realizada no dia 14, às
9h30, no Departamento de Economia Rural. No
mesmo dia, às 20 horas, acontece a sessão solene
de homenagem aos ex-alunos que comemoram
25, 50, 55, 60, 65 e 70 anos de formatura, no
antigo Centro de Vivência. Em seguida, no Es-
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paço Multiuso, acontece o Baile do Ex-Aluno, a
partir de 23h. No domingo, acontece o Churrasco de Confraternização, a partir de 12h, na sede
da AEA.
Para o Baile, o preço da mesa para quatro pessoas é R$500 e as reservas somente serão feitas
com Célia, secretária da AEA, a partir do dia 4
de outubro. Mais informações (31) 3899-2196 /
(31)3891-2711.
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Legislação

Exigências da Resolução n˚ 1.015/12 do CFMV valem a partir de 2014
Publicada no dia 15 de julho, a Resolução CFMV nº 1029 determina a prorrogação da entrada em vigor da Resolução CFMV nº 1015,
que dispõe sobre novos critérios para o funcionamento de estabelecimentos veterinários.
De acordo com a determinação do Conselho

Federal de Medicina Veterinária as exigências
previstas na norma entrarão em vigor somente no dia 31 de janeiro de 2014.
O CRMV-MG informa que em abril reuniu
uma Comissão Técnica que avaliou os aspectos mais importantes desta Resolução e en-

caminhou à presidência sugestões de alterações. Estas alterações foram aprovadas na reunião plenária do dia 27 de agosto e serão entregues pessoalmente pelo presidente do CRMV-MG, professor Nivaldo, ao presidente do
CFMV, Benedito Arruda.

Para o o chefe do setor de fiscalização do CRMV-MG, Messias Francisco Lôbo Junior, a
proibição sozinha não será suficiente para mudar os hábitos ou a preferência estética de criadores e da sociedade em relação a animais
cujas raças já são identificadas pela ausência
de cauda. “O fim da prática não só da caudectomia, como também das outras cirurgias estéticas, só ocorrerá quando as pessoas forem
instruídas e se conscientizarem da desnecessidade da adoção de tal procedimento. Ao cão,
ter sua cauda amputada, nada lhe acrescenta
em afetividade, companheirismo e carinho”,

destaca.
Por este motivo, o CRMV-MG vem trabalhando para esclarecer as dúvidas quanto à aplicação da legislação e atender às denúncias formais de descumprimento das normas.

Na pauta, a caudectomia
Em junho deste ano Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) determinou, através da Resolução nº 1027, 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. Antes da publicação, a caudectomia era somente contra-indicada pelo
Conselho, ficando a cabo do próprio médico
veterinário a decisão de realizar ou não o corte
da cauda.
O assunto tem gerado muitas discussões e sua
aplicabilidade ainda está sendo questionada.

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 18/2010, no qual figura
como Denunciante o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado
de Minas Gerais (De Ofício), e como Denunciada a Médica-Veterinária Patrícia Zanini Flóridi – CRMV-MG nº 9358, serve-se do presente para aplicar

Expediente
MALA DIRETA
POSTAL

à Denunciada a penalidade de Censura Pública, em publicação oficial, nos
termos da alínea “c”, do artigo 33, da Lei nº 5.517, de 23.10.1968, por restar
configurada infração aos artigos 5º; 6º - inciso XV; 13 - inciso XIX; 14 - inciso
V; artigos 21, 22 e 24 - inciso IV, com as agravantes previstas no artigo 39, inciso I e III, da Resolução CFMV nº 722/2002, Código de Ética do Médico Veterinário; e, ainda, pela aplicação à Denunciada, pelo fato de ser reincidente, da
Multa pecuniária no valor de R$.4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), de
acordo com o disposto no § 3º do artigo 5º da Resolução nº 682, de 16 de
março de 2001, tudo de conformidade com a Decisão prolatada na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 27 (vinte e sete) de novembro de 2012.
Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2013.
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