CRMV COM VOCE N67_Layout 1 12/24/13 9:17 AM Page 1

Ano IV - n. 67
Novembro de 2013

Boletim Informativo do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais

Palavra do Presidente
Prezados Colegas,
Foram vários os compromissos assumidos pela atual diretoria com os veterinários e zootecnistas destas Minas Gerais, especialmente os de fazer mudanças nas ações
do CRMV-MG, mudanças estas que resultaram no maior reconhecimento de nossas
profissões por parte da sociedade. O trabalho
deste CRMV-MG pela Valorização e Respeito
profissional é reconhecido e respeitado por
todos, dentro e fora do estado. Ao longo do
ano recebemos constantes manifestações de
apoio dos colegas às ações desenvolvidas pela
atual gestão deste Conselho em prol de nossas
categorias profissionais. Isto nos dá a satisfação do dever cumprido.
Várias ações marcaram este mês de novembro e princípios de dezembro. Entre elas
destacamos a assinatura de novo convênio
com a Escola de Veterinária da UFMG para
a produção dos “Cadernos Técnicos”, durante o ano de 2014, que irá atender ao Programa de Educação Continuada do CRMVMG. O novo convênio prevê, inclusive, a
disponibilização dos “Cadernos” no site do

Conselho, o que facilitará o acesso on-line
para todos.
Na cidade de Passos-MG já iniciamos
as obras de reforma das salas onde funcionará a Delegacia Regional, na região do Sudoeste mineiro. Em breve aquela nova sede
administrativa será inaugurada, com a realização da primeira reunião plenária itinerante do CRMV-MG em 2014.
O Planejamento estratégico do CRMV-MG para 2014 foi concluído e encaminhado para o Conselho Federal. Assim que
tivermos a aprovação do mesmo pelo CFMV ele será disponibilizado para o conhecimento de todos. Estabelecemos novas metas
a serem alcançadas, visando engrandecer,
ainda mais, as nossas profissões. Trabalharemos para que veterinários e zootecnistas
possam ocupar seus espaços e, com competência e ética, terem cada vez mais inserção no mercado. Para isto continuaremos
com nossas ações de marketing profissional
e investindo sempre no Programa de Educação Continuada, sem esquecer, claro, das ações de fiscalização. Estas ações serão reali-

zadas de forma mais intensa, a fim de orientar a atuação dos profissionais e combater
o trabalho ilegal, que, infelizmente ainda
acontece em algumas regiões do estado.
É o CRMV-MG cumprindo o seu papel e, para nós, a certeza que estaremos realizando o trabalho que todos esperam.
Desejamos em nome da diretoria, conselheiros e funcionários do CRMV-MG um
Feliz Natal e que em 2014 todos tenham
muito sucesso.
Paz e Saúde!
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747 • Presidente

Passaporte Pet

Cães e gatos passam a ter documentação com validade internacional
Com o aumento do tráfego nacional e
internacional de animais domésticos o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) criou, através da Instrução
Normativa n° 54, de 18 de novembro de 2013,
um modelo de passaporte para o tráfego de
cães e gatos. A medida tem o intuito de aproximar o passaporte dos documentos adotados pela União Europeia, visando facilitar a
entrada e a saída dos pets no Brasil.
De acordo com Marcos de Sá, fiscal agropecuário do VIGIAGRO/MAPA, o documento poderá substituir os atuais certificado
sanitário internacional e atestado de saúde
para trânsito de cães e gatos. “Caberá ao doCRMV-MG COM VOCÊ

no decidir se prefere aderir ou não. O que
muda efetivamente é que haverá maior agilidade e segurança para os animais e seus proprietários. O controle da segurança sanitária
será maior e o tempo de espera menor”, explica.
Para o presidente do CRMV-MG, Nivaldo da Silva, esta medida dará mais segurança aos proprietários quando levarem seus animais de estimação em viagens, fato que está
bastante comum. “Ao possibilitar maior controle no trânsito de animais, neste caso dos animais de estimação, o passaporte será o certificado que estes animais foram previamente examinados por um médico veterinário, além

de diminuir a difusão de doenças, especialmente das zoonoses”, explicou.
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Novidade

Sanidade da pesca e aquicultura pode gerar oportunidades para médicos
veterinários
O esforço do governo federal para otimizar a produtividade pesqueira do país resultou na assinatura da Instrução Normativa
MPA n° 18, que prevê medidas para regularizar as atividades de médicos veterinários
privados junto à Rede Nacional de Laboratórios do Ministério da Pesca e Aquicultura
(RENAQUA/MPA). A assinatura ocorreu em
solenidade realizada em Brasília, no mês de
novembro.
O evento reuniu autoridades de todo o
país, dentre as quais o presidente do CRMVMG, Nivaldo da Silva, que fez uma avaliação
positiva. “O evento foi muito produtivo e relevante. As expectativas são muito boas para a
área da pesca e aquicultura, inclusive com oportunidades para os nossos profissionais”,
ressaltou.
O objetivo da IN é, sobretudo, proteger
a produção nacional da ameaça de doenças e
outros problemas sanitários que possam mini-

mizar a produtividade. De acordo com a norma, “qualquer veterinário particular que cumpra os requisitos da norma poderá ser habilitado e atuar na sua própria localidade. Esses
profissionais terão como principal requisito a
participação em cursos especializados para a
realização de coletas oficiais”.
Com pouco mais de um ano de existência, a RENAQUA já possui as metodolo-

gias implantadas para o diagnóstico de mais
de 40 enfermidades de peixes, camarões e moluscos bivalves, além da capacidade de detecção de biotoxinas marinhas que são potencialmente contaminadoras do pescado.
Nesse período, mais de 2000 análises laboratoriais foram realizadas, sendo esses resultados utilizados como base para o serviço vigilância epidemiológica do MPA.

Ministro Crivella (ao centro), Diretor do MPA (à esquerda)
e Prof. Nivaldo, (canto esquerdo)

Conselho Ativo

CRMV-MG cria Comissão de Zootecnia
O CRMV-MG criou este mês a Comissão de Zootecnia da entidade, através da
Portaria n° 27. A primeira reunião ocorre
ainda em 2013, quando serão traçadas as diretrizes do grupo, que tem o intuito de atuar
nos diversos campos do saber da Zootecnia,
passando pela pesquisa, ensino, atuação e
valorização profissional.
Segundo o coordenador da Comissão,
Adauto Ferreira Barcelos, é grande a expectativa com relação ao trabalho que será realizado. “Esperamos que esta seja uma das
comissões mais impactantes já instituídas
pelo Conselho. É certo que as ações que realizaremos serão de grande valia para o exercício da Zootecnia", destaca.
“A Comissão é motivada não só pela
questão da valorização profissional, mas
também partindo do propósito de incentivar a melhoria do ensino oferecido fora das
universidades. É necessário promover um
ensino de qualidade dentro das competências do Conselho, oferecendo cursos de atualização e aperfeiçoamento”, enfatizou Barcelos.
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Composição Comissão:
Adauto Ferreira Barcelos
Pesquisador da EPAMIG
CRMV-MG 0127/Z
Antônio Samarão Gonçalves
Fiscal Federal MAPA
CRMV-MG 1144/Z
Antônio Gilberto Bertechini
Professor da UFLA/DZO
CRMV-MG 0051/Z
Bruno de Barros Ribeiro de Oliveira
SEAPA-MG
CRMV-MG 1375/Z

Clenderson Corradi de Mattos Gonçalves
Pesquisador da EPAMIG
CRMV-MG 1070/Z
Edenio Detmann
Professor da UFV/DZO
CRMV-MG 1565/Z
Idalmo Garcia Pereira
Professor da UFMG/EV/DZO CRMV-MG
1085
Jenecy de Fátima Aparecida
Empresária
CRMV-MG 0645/Z
Luiz Carlos Machado
Professor do IFMG/Campus de Bambuí
CRMV-MG 1432/Z

A Comissão é composta por nove profissionais
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Conselho Ativo
Educação Continuada

CRMV-MG cria Comissão de Especialistas
em Animais Silvestres
O CRMV-MG publicou a Portaria n°
22, que cria a Comissão Especial para tratar
de assuntos referentes a Animais Selvagens.
O objetivo da Comissão é orientar, supervisionar e disciplinar as atividades relativas à
Medicina Veterinária e à Zootecnia, no que
diz respeito aos animais selvagens. A primeira reunião do grupo foi realizada no último dia 29, na sede do Conselho.
Segundo Marcus Vinícius Romero Marques, coordenador da Comissão, é crescente o
número de médicos veterinários e zootecnistas
que atuam na área de animais silvestres. “Estes
profissionais contribuem de forma significa-

tiva na conservação da fauna e também na
preservação ambiental. O objetivo da Comissão é enfrentar os diversos desafios dentro desta área e criar um espaço para discussão de
ideias”, salientou Marques.
Uma das ações previstas para a Comissão é a inclusão da disciplina de Animais
Silvestres na grade acadêmica dos cursos de
Medicina Veterinária. “A demanda por profissionais que tenham conhecimento sobre animais silvestres é crescente, nosso intuito é buscar as faculdades que não oferecem esta disciplina ainda”, explicou Marques.

Composição da Comissão:
Marcus Vinicius Romero Marques
Doutorando em Ciência Animal – EV/ UFMG
CRMV-MG 9650
Herlandes Tinoco
Gerente - Fundação Zoobotânica
de Belo Horizonte
CRMV-MG 7630
Délcio César Cordeiro Rocha
Prof. Adjunto do ICA/UFMG

CRMV-MG 1661/Z
Carlos Eduardo do Prado Saad
Chefe do Depto. de Zootecnia da UFLA
CRMV-MG 772/Z
Pablo César Pezoa Poblete
Autônomo - ZOOVET Consultoria
CRMV-MG 6494
André Luiz Quagliatto Santos
Prof. Titular - FAMEV / UFU
CRMV-MG 2401

Evento debate
dermatologia veterinária
Belo Horizonte recebeu, entre os dias 29
de novembro e 1° de dezembro, o seminário “Dermatologia para todos: novos
olhares sobre velhos problemas”, realizado
no Campus Pampulha da UFMG, com
apoio financeiro do CRMV-MG.
Com o intuito de desmistificar a aplicação de técnicas de diagnóstico e abordagem na dermatologia veterinária em
pequenos animais, o evento reuniu, em
grande parte, profissionais, contando também com a participação de alguns estudantes. Segundo a organizadora do evento e secretária geral do CRMV-MG,
Adriane Pimenta da Costa Val Bicalho,
existe uma grande dificuldade dos profissionais em aplicar as técnicas, justamente
pelo fato de as desconhecerem. “O evento
foi destinado a clínicos gerais, para que
eles pudessem se capacitar, ter conhecimento e condições de realizar diagnósticos e solucionar casos sem a necessidade
de encaminhamento ao especialista. Com
isso o atendimento fica otimizado e ganha agilidade. É bom para todos, tanto
para o profissional, para o animal e para
o dono do cão ou gato”, explica Bicalho.

Encontro dos membros da Comissão, na sede do Conselho

CRMV-MG COM VOCÊ

3

CRMV COM VOCE N67_Layout 1 12/24/13 9:17 AM Page 4

Legislação

Brucelose e Tuberculose: nova Orientação Técnica para certificação
de propriedades livres é aprovada pelo MAPA
No mês de novembro foi aprovada, pelo
Departamento de Saúde Animal do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a Nota Técnica (OT DBT 07) que descreve
os procedimentos que deverão ser adotados na
certificação, como livres de Brucelose e Tuberculose, de estabelecimentos povoados exclusivamente com animais provenientes de propriedade livre.
A partir de agora o produtor pode obter a certificação de livre de Brucelose e Tuberculose de
seu rebanho pela comprovação de que sua propriedade não possuía qualquer bovino ou bubalino e de que o rebanho adquirido é constituído em 100% de bovinos certificados.
A solicitação de uma norma comple-

mentar ao regulamento do Programa de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose
partiu do pecuarista William Urquiza, de Bambuí, em Minas Gerais, um dos pioneiros na
certificação de propriedades livres de Brucelose e Tuberculose no estado. Por ser um produtor consciente dos riscos dessas doenças
para saúde pública e animal, ele declarou aos
fiscais do MAPA que ficava incomodado ao
comercializar seus animais com produtores
cujos rebanhos ainda não eram certificados.
Segundo ele, era muito pesaroso saber que o
empenho na qualificação do manejo sanitário
de seu rebanho poderia ser desperdiçado completamente na venda dos animais.
O MAPA, dando prosseguimento a sua

Atenção

Medida visa incentivar mais pecuaristas a
adotarem a certificação de seus rebanhos

política de sustentabilidade e maior aproximação dos pecuaristas cientes da importância da sanidade para ganho de produtividade
e confiança do consumidor, adotou prontamente o pedido de inovação do produtor,
visando incentivar mais pecuaristas a adotarem a certificação de seus rebanhos, uma vez
que a segurança alimentar é uma das metas
mais importantes para a saúde de todos os
brasileiros.
Fonte: Regina Carvalho/SFA-MG Adaptado

Anuidade 2014

pela Assessoria de Comunicação do CRMV-MG

O CRMV-MG informa que já estão disponíveis no cadastro de cada profissional os
boletos referentes à anuidade de 2014. Novas formas de pagamento foram disponibilizadas
para facilitar a realização do pagamento.
O carnê enviado em dezembro/2013 contempla três possibilidades para o pagamento
da anuidade de 2014, sendo:
1ª opção: pagamento integral com desconto.
Para o pagamento em cota única até 31 de janeiro de 2014 o valor já
calculado com desconto é de R$360,00 (trezentos e sessenta reais).
2ª opção: pagamento pelo valor integral sem desconto.
O valor integral da anuidade de 2014, sem desconto, com vencimento
em 31 de maio de 2014, é de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
3ª opção: pagamento parcelado.
Os profissionais também podem optar pelo pagamento parcelado,
sendo cinco parcelas no valor de R$80,00 (oitenta reais) cada, com
vencimentos em: 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 31 de maio de 2014.
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Comunicamos também que, após 31 de maio de 2014, a anuidade sofrerá os seguintes acréscimos: multa de 10% (dez porcento);
juros de 1% (um porcento) ao mês e; correção monetária pelo Índice
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE.
Para esclarecer dúvidas sobre o pagamento da anuidade, entre em
contato com o CRMV-MG através do e-mail cobranca@crmvmg.org.br
ou pelo telefone (3311.4100).

Expediente
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