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Ano IV - n. 66
Outubro de 2013

Boletim Informativo do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais

Palavra do Presidente
Caros Colegas,
Neste mês de outubro foram comemorados os 45 anos do Sistema CFMV/CRMVs.
Em 23 de outubro de 1968, foi assinada a Lei
nº 5517, regulamentando a profissão do médico veterinário e, para fiscalizar o exercício
profissional, a criação do Conselho Federal e
dos Conselhos Regionais. Apesar de todos
saberem da obrigatoriedade de se inscreverem
no Conselho de Classe, infelizmente muitos
colegas ainda não conhecem o papel e as funções desempenhadas pelo Conselho. Muitos,
inclusive, desconhecem a importância de que
ter suas profissões regulamentadas é fundamental para garantir-lhes o exercício privativo
de suas atividades. No caso do CRMV-MG,
durante estes 45 anos, o conselho regional
tem trabalhado intensamente para garantir o
pleno exercício profissional dos médicos veterinários e dos zootecnistas, que pela Lei nº
5550/1968 devem ser inscritos no Sistema
CFMV/CRMVs. Hoje são mais de 14.000
médicos veterinários e quase 2.000 os zootecnistas inscritos em Minas Gerais, números
que irão aumentar muito nos próximos anos
em razão de existirem 22 cursos de Medicina
Veterinária e 16 de Zootecnia em nosso Estado. Nos próximos 10 anos a projeção é de
que teremos quase 30.000 veterinários e 3.000
zootecnistas. O CRMV-MG também fiscaliza

por determinação legal empresas cujas atividades estão ligadas às duas profissões, cujo
número também deverá aumentar em função
do maior desenvolvimento da atividade econômica do País, bem como pela maior eficiência da fiscalização.
Esses são os nossos desafios e estamos
nos preparando para eles. Assim, investimos
cada vez mais na Valorização e no Respeito
profissional, duas das principais bandeiras
da atual gestão deste CRMV-MG, em Marketing Profisssional, na Educação Continuada, no atendimento das demandas dos profissionais e, principalmente, nas ações de fiscalização. Para atingir estes objetivos, o
CRMV-MG investe, cada vez mais, na modernizando de sua estrutura administrativa,
essencial para melhor executar seu Planejamento Estratégico. Investimos para melhor
atender as novas demandas das duas profissões e dos profissionais inscritos neste Conselho. A sociedade está exigindo profissionais cada vez mais competentes e habilitados ao exercício profissional. A competição
por áreas de atuação privativas tende a se acirrar, porque outras profissões também querem
ocupar estes espaços. A qualidade do processo
de formação dos profissionais é outra de nossas preocupações. Infelizmen-te, o CRMVMG não tem competência legal para intervir

nas atividades das instituições de ensino,
porém buscamos alertar os futuros profissionais sobre a necessidade de receberem uma
melhor formação. Fazendo sua parte, a atual
gestão do CRMV-MG realiza cada vez mais
investimentos em Educação Continuada para,
assim, melhor qualificar os profissionais que
atuam em nosso Estado.
Que os próximos 45 anos da regulamentação de nossas profissões sejam comemorados com maiores êxitos alcançados pelos
médicos veterinários e pelos zootecnistas, pois
sabemos a importância que temos para o desenvolvimento de nosso País.
Em nome da Diretoria Executiva, Conselheiros e Servidores do CRMV-MG damos
nossos parabéns para todos!
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747 • Presidente

Educação Continuada

Cadernos Técnicos chegam 70º Edição
A publicação da 70º Edição dos Cadernos Técnicos da Veterinária e Zootecnia concretiza a relevância da Educação Continuada
para o CRMV-MG. Os Cadernos são uma
produção da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em
parceria com o Conselho.
O incentivo do Conselho consiste na
aquisição de número significativo de exemplares para distribuição aos profissionais deCRMV-MG COM VOCÊ

vidamente inscritos no CRMV-MG. No mês
de setembro, foram entregues 9.000 exemplares, com o tema Oncologia em pequenos
animais. “O objetivo da parceria é promover
a constante atualização técnica dos médicos
veterinários e zootecnistas”, esclarece o presidente do Conselho, Nivaldo da Silva.
A propriedade intelectual dos Cadernos é da Escola de Veterinária da UFMG, responsável pela criação, editoração e seleção

de temas dos mesmos. O CRMV-MG opina
sobre a relevância dos assuntos abordados,
visando atender aos interesses das categorias
profissionais abrangidas pelo Conselho.
O CRMV-MG está em conversa com a
direção da Escola de Veterinária para que, em
breve, o material fique disponível também em
formato digital, no site do Conselho.
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Reconhecimento

Sistema de Conselhos de Medicina Veterinária e Zootecnia completa 45 anos
A Câmara dos Deputados realizou, em
outubro, sessão solene para homenagear os
45 anos de criação dos Conselhos Federal e
Regionais de Medicina Veterinária. O Sistema CFMV/CRMVs foi criado pela lei nº
5517, de 23 de outubro de 1968, que também regulamentou a profissão do médico
veterinário. A profissão de zootecnista foi
regulamentada pela lei nº 5550, em dezembro do mesmo ano.
Cabe ao Sistema CFMV/CRMVs a fiscalização do exercício profissional da Medicina Veterinária e da Zootecnia em todo o
país. Além disso, o Sistema trabalha para que

essas profissões sejam cada vez mais valorizadas e reconhecidas pela sociedade.
A homenagem ocorrida na Câmara foi
de iniciativa do Deputado César Halum (PRB
-TO), que integra a bancada de deputados
médicos veterinários na Câmara Federal. Durante a solenidade, foi ressaltada a importância dos médicos veterinários e zootecnistas
para o desenvolvimento do país.
O CRMV-MG foi representado pelo
seu presidente, professor Nivaldo da Silva e
pela vice presidente, Dra. Therezinha Porto.
Os representantes do Conselho de Minas enfatizaram a importância de os médicos vete-

rinários e os zootecnistas terem suas profissões regulamentadas por lei, o que lhes garante atribuições privativas para o exercício
profissional.

Dra. Therezinha Porto, Prof. Nivaldo da Silva,
Dep. César Halum e Dr. Benedito Arruda

Conselho Ativo

Defesa Agropecuária: CRMV-MG patrocina eventos na área
No mês de outubro o CRMV-MG incentivou, através de aportes financeiros, a
realização de eventos ligados à defesa agropecuária brasileira. O sistema, fundamental
para a produção de alimentos com qualidade e diretamente ligado à segurança alimentar, tem importante atuação dos médicos veterinários e zootecnistas.
No início do mês ocorreu a IV Conferência Nacional de Defesa Agropecuária,
em Belém. O evento promoveu o debate acerca da defesa agropecuária como elemento
fundamental para a sustentabilidade da agro-

pecuária na região e no Brasil.
A Conferência, realizada pela primeira
vez na região Norte do país, contou com a
participação de representantes do setor produtivo, pesquisadores, estudantes universitários, profissionais e técnicos do segmento.
Representando o CRMV-MG estiveram presentes a vice-presidente do Conselho, Dra.
Therezinha Bernardes Porto e o conselheiro
Dr. Fábio Konovaloff Lacerda.
Ainda em outubro, foi realizada a Mostra Cultural – Projeto ECO VIDA – A importância do Médico Veterinário na garantia

Legislação

Supremo Tribunal Federal mantém suspensão de
Portaria sobre Leishmaniose Visceral
A União tentou reverter a suspensão
da Portaria Interministerial dos ministérios
da Saúde e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nº 1.426/2008 que “proíbe o tratamento da Leishmaniose Visceral canina com
produtos de uso humano ou de uso veterinário não registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”. A publicação desta portaria é de 11 de julho de 2008
e foi suspensa pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região- São Paulo.
O recurso de Apelação denominado
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Suspensão Liminar (SL) nº 677 foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, entretanto, o Presidente da Corte, Ministro Joaquim Barbosa, indeferiu o pedido e manteve a suspensão da Portaria Interministerial
citada, por Decisão publicada no Diário do
Judiciário Eletrônico, nº 202, de 10 de outubro de 2013.
A Decisão e suas motivações podem
ser encontradas no site www.stf.jus.br , no
campo Acompanhamento Processual, item
SL 677.

da Sanidade Animal e dos Produtos de sua
Origem, em Belo Horizonte, realizada pela
Fundação de Estudo e Pesquisa em Medicina e Veterinária e Zootecnia e que também
contou com o patrocínio do CRMV-MG,
reunindo cerca de 1000 participantes.

Programe-se

Simpósio Internacional
Entre os dias 13 e 15 de dezembro acontece em Belo Horizonte o X Simpósio Internacional de Leishmaniose Visceral Canina, uma realização da ANCLIVEPAMG, com o patrocínio do CRMV-MG.
As inscrições para o evento já estão abertas, com valores variando de R$60 a
R$180. Mais informações pelo telefone
31 3227 8544 ou pelo site www.anclivepamg.com.br/simposio.
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Fiscalização

Quase 90% dos processos éticos instaurados pelo CRMV-MG são de 2000 a 2013
O Conselho apresentou, recentemente, as estatísticas dos Processos Éticos instaurados pela entidade. O histórico contempla
dados observados desde 1976, com informações por área de atuação e pela quantidade
em cada década.
Os dados apontam que de 1970 a 1990
houve crescimento, mas nada comparado
ao período de 1990 a 2010. A explicação traz
três pontos principais.
O primeiro diz respeito à época de início
do histórico. Como o CRMV-MG foi criado
em 1968, a primeira década foi de adaptação,
tanto por parte da sociedade, quanto dos profissionais. A Medicina Veterinária e a Zootecnia não estavam tão disseminadas quanto atualmente, o que restringia o número de profissionais no estado.
Posteriormente, já na década de 1990,
é registrado um aumento dos casos. Acredita-se que esse aumento esteja relacionado ao
advento do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, publicado em 1990. Assim, a
sociedade passa a ter conhecimento de seus
direitos, agora explicitados e formalizados.
As informações vão se disseminando aos poucos, até que haja uma consciência sobre o
assunto, de maneira que as exigências vão
ficando mais claras.
Mas a maior concentração está a partir dos anos 2000, com um crescimento exponencial. Apenas nos últimos 13 anos, fo-
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ram instaurados 89% do total geral de processos. Mais um fator a somar-se é a ampliação do número de escolas de Medicina Veterinária e Zootecnia, resultando em um
maior número de profissionais.
Além disso, tem-se notado nos últimos anos um estímulo por parte da Justiça
Comum para que as vítimas busquem seus
direitos também nos Conselhos. Ou seja,
um fato tratado pela justiça pode ser encaminhado para julgamento ético junto ao
Conselho Profissional.
Por fim, um outro fator, é a tendência
de os profissionais estarem empreendendo
mais. Isto porque o empreendedorismo nem
sempre vem acompanhado da estrutura ne-

cessária. Os profissionais se tornam donos de
seus próprios negócios e acabam acumulando as funções de administradores e gestores com a sua formação de origem, o que
nem sempre dá certo.
O processo ético instaurado pelo CRMV-MG pode ser iniciado via denúncia formalizada, com identificação do denunciante; ou, ainda, de Ofício, o que ocorre quando
o próprio órgão toma conhecimento de falta profissional, seja por meio de sua fiscalização ou cientificado por outro órgão
público, como o Instituto Mineiro de
Agropecuária, Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Ministério
Público, entre outros.
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Conselho Ativo

Curso de medicina Veterinária da UFLA completa 20 anos
No dia 21 de outubro foi realizada, em
Lavras, a solenidade de abertura da IX Semana
da Veterinária (IX SEVET), em comemoração
aos 20 anos de criação do Departamento de
Medicina Veterinária da Universidade Federal
de Lavras (UFLA). O evento contou com a presença de cerca de 200 participantes, entre eles,
autoridades da Medicina Veterinária, como o
presidente do CRMV-MG, Nivaldo da Silva; o
prof. Raimundo Vicente de Sousa, chefe do
Departamento de Medicina Veterinária; o presidente da Associação Sul Mineira dos Médicos Veterinários (ASSUMEV), Dr. Demétrio
Junqueira; e também a Dra. Suely Costa, coordenadora do curso de Medicina Veterinária
da UFLA.
A SEVET, que contou com o patrocínio
do CRMV-MG, teve como objetivo oferecer
a complementação à formação e ao processo

de ensino na UFLA e de educação continuada aos profissionais.
Na oportunidade o professor Nivaldo
da Silva palestrou sobre a Medicina Veterinária, com o tema “Evolução da Medicina
Veterinária nos últimos 20 anos", segundo o
qual tratou da importância do curso da área
na UFLA, considerado um dos melhores do
país, que completa 20 anos em 2013.
Para Vitor Bolis, responsável pela organização, o evento foi memorável. “Foi possível a nós do Centro Acadêmico de Medicina
Veterinária (CAMVET) e o PET-Veterinária
UFLA trazermos ao evento os melhores palestrantes em cada área e dessa forma demonstrar a toda comunidade acadêmica da UFLA
o quão importante é para nós e para a Medicina Veterinária celebrarmos esses 20 anos de
forma tão relevante”, enfatiza.

O presidente da ASSUMEV, Dr. Demétrio Junqueira, destacou o desempenho do
curso de Medicina Veterinária na UFLA. “Desde a sua criação, o curso sempre manteve médias altas no vestibular, com cerca de 45 candidatos por vaga. Sempre tivemos também
conceito A em todas as avaliações do MEC”,
salienta. Junqueira conta que o corpo docente da primeira turma de Medicina Veterinária na UFLA foi composto pela primeira
geração de doutores em Medicina Veterinária
da Universidade Federal de Minas Gerais.
Ainda na mesma semana, Lavras recebeu o IV Encontro Sul Mineiro de Médicos
veterinários, no sábado, 26. O evento, realizado pela ASSUMEV, reuniu cerca de 70 pessoas, entre professores, servidores, alunos e
médicos veterinários da região, e contou com
aportes financeiros do CRMV-MG.

Conselho Ativo

Conselhos Regionais de Profissões Regulamentadas
reúnem-se em Belo Horizonte
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IMPRESSO EM
PAPEL RECICLADO

O Fórum dos Conselhos Regionais de Profissões Regulamentadas reuniu, na sede do
CRMV-MG, doze representantes de Conselhos Profissionais de Minas Gerais. O objetivo da
reunião foi identificar necessidades e buscar soluções para assuntos preocupantes que pudessem
ser comuns entre os Conselhos, tal como a valorização profissional das categorias.
Sob coordenação do professor Nivaldo da Sillva, presidente do CRMV-MG, o Fórum
contou com a presença de representantes dos seguintes conselhos: Administração, Farmácia; Relações Públicas (3ª região), Fonoaudiologia
Expediente
(6ª região), Representantes Comerciais, Odontologia, Biologia, Contabilidade, Economia (10ª região), Medicina, Biblioteconomia e NutriPRESIDENTE
ção. Participaram também outros representantes do CRMV-MG: Dr.
Prof. Nivaldo da Silva
João Ricardo Albanez, tesoureiro; José Geraldo Ribas, procurador chefe
CRMV-MG Nº 0747
VICE-PRESIDENTE
e Regiane Reis Carvalho Faria, procuradora, ambos da Assessoria JuDra. Therezinha Bernardes Porto
CRMV-MG Nº 2902
rídica. Esteve também presente o assessor do Deputado Dr. Grilo; EduSECRETÁRIA-GERAL
Profa. Adriane da Costa Val Bicalho
ardo Gomide.
CRMV-MG Nº 4331
A reativação do Fórum dos Conselhos de Profissões RegulamenTESOUREIRO
Dr. João Ricardo Albanez
tadas foi um dos pontos altos da reunião. Também foi discutida a possiCRMV-MG Nº 0376/Z
FOTOS
bilidade da criação de uma campanha de mobilização para valorização
Arquivo CRMV-MG e banco de imagens
DIAGRAMAÇÃO
dos conselhos profissionais, já que a sociedade, muitas vezes, desconhece
E DESIGN GRÁFICO
a atuação das entidades como órgãos responsáveis por proteger e reguGíria Design e Comunicação
(31) 3222.1829
larizar as profissões que atingem a população de modo geral. Uma nova
contato@giria.com.br
reunião está prevista para a primeira quinzena de dezembro.
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