Ano IV - n. 68
Dezembro de 2013

Boletim Informativo do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais

Palavra do Presidente
Caros Colegas,
Fim de ano é inevitável não fazer um
balanço das ações do CRMV-MG, no ano
que termina. 2013 foi um ano extremamente positivo. Ações vitoriosas, tanto do
ponto de vista político como do jurídico,
foram realizadas por este Conselho Regional
em defesa da Medicina Veterinária e da Zootecnia, onde prevaleceram as teses defendidas pelo CRMV-MG em prol das duas
profissões.
A presença do CRMV-MG nas diferentes regiões de nosso estado é cada vez
maior. O Conselho deixou de ser visto como
um órgão de classe que só existia na capital,
aproximou-se daqueles que atuam no interior, fato reconhecido pela maioria dos colegas. Em 2014 nossas ações serão mais ainda
voltadas para o interior de Minas Gerais. Iremos abrir duas novas delegacias regionais,
uma já definida na cidade de Passos-MG (a
6ª Delegacia Regional), reconhecendo a importância do sudoeste mineiro para o maior
desenvolvimento da Medicina Veterinária e

da Zootecnia e da grande atuação dos profissionais que integram estas profissões naquela região. A diretoria e conselheiros estão
analisando onde deverá ser instalada a 7ª
Delegacia Regional. É o CRMV-MG aproximando-se cada vez mais dos profissionais
que atuam no interior de nosso estado, tornando-se, cada vez mais, o órgão de representação das duas profissões.
Fazemos aqui o nosso reconhecimento aos diretores e médicos veterinários que
integram o corpo médico da Clínica Veterinária São Francisco de Assis de Belo Horizonte pelos 40 anos de serviços prestados à
Medicina Veterinária de Pequenos Animais.
Em nome dos Diretores e Conselheiros do
CRMV-MG, estendemos este reconhecimento a todos os colegas que atuam nesta área
da profissão em nosso estado, pela competência, ética e, sobretudo, pelo respeito que
dedicam aos animais de estimação. Vocês
valorizam e dignificam a profissão.
Aos colegas zootecnistas também o nosso reconhecimento e respeito pelo trabalho
competente que desenvolvem em prol do

desenvolvimento de nosso país.
Em nome da Diretoria, Conselheiros
e dos Funcionários do CRMV-MG desejamos a todos os médicos veterinários e zootecnistas e à suas famílias, um Natal Feliz e
um ano de 2014 de plenas realizações. Saúde
e Paz!
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente

Opinião

Secretária Geral do CRMV-MG fala sobre Código de Defesa dos Animais
Está em discussão na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais, projeto de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que cria o Código
de Defesa dos Animas em nosso estado. Em
nota de apoio a esta iniciativa a professora
Adriane Pimenta da Costa Val Bicalho, secretária geral do CRMV-MG, argumenta que
a regulamentação das ações de defesa dos animas é de suma importância na sociedade atual, na qual os animais têm seu valor intrínseco cada dia mais reconhecido. “Como
seres sencientes que são (conceito que combina “sensibilidade” e “consciência”), os ani-
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mais devem ser tratados dignamente, sendo
as ações apoiadas em um Código de Defesa
dos seus direitos legítimos. A permanência da
ideia de que os animais têm apenas o valor
extrínseco, ou seja, vale enquanto serve aos
interesses dos ‘proprietários’, é uma das consequências de não possuirmos um regulamento que os proteja. A implementação do
Código de Defesa dos Animais deve ser acompanhada de ações educacionais da população
a respeito do tema, para que obtenha entendimento e apoio amplos”, declarou.

“Os animais têm seu valor intrínseco
cada dia mais reconhecido”.
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Conselho Ativo

Processos éticos: CRMV-MG atua para garantir adequado exercício da
Medicina Veterinária e Zootecnia
O ano de 2013 foi marcado pelo reforço das ações que visam a garantia do exercício adequado das profissões, dentre as quais a apuração de denúncias recebidas pelo CRMV-MG, a instauração de processos éticos e o julgamento dos mesmos.
No total anual, foram instaurados nove processos éticos. Além disso, ocorreram dez julgamentos, dos quais dois haviam sido instaurados
no mesmo anos e o restante em anos anteriores. Na lista abaixo é possível consultar as informações relativas aos processos julgados em 2013:
Número
do Processo

02/2011

Data do Julgamento

Resultado do
Julgamento pelo CRMV-MG

Área de Atuação na
qual se deu a Denúncia

12/11/2013

Censura Confidencial em aviso reservado.

Clínica de Pequenos Animais

04/2011

30/04/2013

Suspensão do exercício profissional, pelo prazo de 90
dias, nos termos da alínea "d" do art. 33 da lei 5.517/
1968 e pela aplicação da multa pecuniária correspondente a R$ 6.000,00, de acordo com o artigo 42 do Código
de Ética Profissional do Médico Veterinário e na forma
do previsto no § 4º do art 5º da Resolução 682 de
16/03/2001 do CFMV.

Clínica de Pequenos Animais

06/2011

30/04/2013

Arquivado. Denúncia julgada improcedente.

Clínica de Pequenos Animais

01/2012

29/10/2013

Censura Confidencial em aviso reservado.

Clínica de Pequenos Animais

03/2012

17/05/2013

Arquivado. Denúncia julgada improcedente.

Clínica de Pequenos Animais

04/2012

12/12/2013

Censura pública em publicação oficial, nos termos da
alínea “c” do artigo 33 da lei 5.517/1968 .

Clínica de Pequenos Animais

05/2012

26/11/2013

Censura Confidencial em aviso reservado.

Clínica de Pequenos Animais

06/2012

26/11/2013

Censura Confidencial em aviso reservado.

Clínica de Pequenos Animais

08/2012

12/12/2013

Denúncia julgada improcedente.

Clínica de Pequenos Animais

03/2013

12/12/2013

Censura Confidencial em aviso reservado.

Responsabilidade Técnica

Para que uma denúncia tenha validade, ela precisa ser formalizada junto ao CRMV-MG, na forma impressa e com identificação do
denunciante. Faça sua parte e denuncie as práticas que julgar inadequadas. Somente com a atuação conjunta do Conselho, profissionais
e sociedade é que será possível eliminar as ações impróprias.

3ª Conferência Mundial sobre Educação Veterinária da Organização Mundial
de Saúde Animal
Realizada pela primeira vez em território americano, a 3ª Conferência Mundial sobre Educação Veterinária da Organização
Mundial de Saúde Animal (OIE) aconteceu
em Foz do Iguaçu, Paraná, entre os dias 4 e 6
de dezembro. O evento foi uma realização do
Conselho Federal de Medicina Veterinária
em parceria com a OIE, o MAPA e o governo
do Estado do Paraná.
A ocasião reuniu cerca de 1500 participantes de 140 países, entre médicos veterinários e estudantes. Na oportunidade, foram discutidos os aspectos relacionados à formação de
médicos veterinários em várias regiões do planeta. A OIE ressaltou a importância dos serviços veterinários prestados à população, atribuindo à estes serviços o título de “bem públi2

co mundial”, que deve ser preservado pelos estados membros da organização.
As palestras que integraram a programação da Conferência abordaram temas como a situação atual dos programas de ensino,
a contribuição dos médicos veterinários privados e suas necessidades educacionais, a investigação cientifica aplicada à Medicina Veterinária, o papel dos órgãos estatuários, como o Sistema CFMV/CRMVs bem como as
normas e recomendações da OIE para a área
do ensino.
O CRMV-MG esteve representado pelo seu presidente, Prof. Nivaldo da Silva, e
pela secretária-geral, Profa. Adriane Costa Val.
Delegações de diferentes instituições de ensino de Minas Gerais também estiveram pre-

sentes, como a UFMG, UFLA, UFU, UNITRI, UNIPAM e UNIUBE.

Na foto da esquerda para direita,
acima: Alex Mendes, Prof. Nivaldo,
Letícia Caixeta, Ana Maria Santos,
Caroline Queiroz, Profa. Anna Lima,
Samyla de Almeida, Ana Paula Freire.
abaixo: William Blanca, Amanda Bizare,
Bruno Mangili, Rosanne Ribeiro,
Caroline Moraes, Rafael Moreira.
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Conselho Ativo

Número de registros no CRMV-MG é crescente
No ano de 2013, O CRMV-MG visou
trabalhar de forma a melhorar a qualidade
de vida dos mineiros. Para tanto, foram inscritos 893 novos profissionais da Medicina
Veterinária e 60 da Zootecnia, além do registro de 741 empresas.
Na avaliação do chefe do Setor de Registros do CRMV-MG, Paulo Henrique Silveira, em comparação com o ano anterior, em
2013 houve um incremento de 9,5% no
número de inscrições de médicos veterinários, enquanto o número de zootecnistas
se manteve estável. Em relação ao número

de registros de pessoas jurídicas, houve um
incremento de 20%, em relação a 2012.
O número crescente de registros é altamente relevante. A inscrição no CRMV-MG
assegura a competência das profissões de
médico veterinário e zootecnista, promovendo a fiscalização, orientação e supervisão
das atividades relativas a estas profissões.
Todos aqueles que têm suas profissões regulamentadas são obrigados a se inscrever nos
respectivos conselhos.
Outro ponto é a fiscalização. Em 2013
foram emitidos 3.638 termos de fiscalização,

383 autos de infração, totalizando 5278 documentos produzidos em 729 municípios visitados.
Contando com o apoio de mais de
11.000 profissionais cadastrados, entre médicos veterinários e zootecnistas atuando
em Minas Gerais, além de 8.255 empresas,
funcionários, diretores, conselheiros e membros de comissões, o CRMV-MG desempenhou papel fundamental na garantia da produtividade e sanidade dos alimentos de
origem animal.

História

Clínica Veterinária São Francisco de Assis completa 40 anos
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24 horas por dia. A clínica não parou de funcionar um dia sequer”, frisa ele. Em seu primeiro ano de vida, foi inaugurado o primeiro
serviço particular de radiologia veterinária e,
ao longo de sua história a clínica destacou-se
pela aplicação de técnicas modernas de diagnóstico e tratamento.
O CRMV-MG faz um reconhecimento aos médicos veterinários que trabalham
e trabalharam na “São Francisco” pela dedicação, competência e ética, durante estes 40
anos, tornando-a uma referência na prestação de serviços na área “pet” em nosso estado. Estendemos este reconhecimento a
todos os médicos veterinários de Minas Ge-

rais, motivo de orgulho para toda a nossa
categoria profissional.
Crédito: Fred Wanderley/L5 comunicação

Em dezembro de 1973 foi criada, em
Belo Horizonte, a Clínica Veterinária São
Francisco de Assis, instalada no bairro de
Lourdes. Sendo uma das primeiras em Minas Gerais a oferecer serviços de ultrassom,
raio-x tradicional e digital, endoscopia digestiva, laboratório clínico e serviço de transporte 24 horas. A clínica possui equipes especializadas na saúde e bem-estar dos animais de estimação, empregando 21 médicos
veterinários.
Um dos fundadores, Carlos Augusto
Campos de Assis, recorda com exatidão como foram os primeiros anos da clínica. “Éramos quatro veterinários, mas já atendíamos

A clínica emprega 21 médicos veterinários
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Legislação

Mudanças na resolução do CRMV-MG que trata do apoio financeiro a eventos
Na 441ª Reunião Plenária do CRMVMG, ocorrida no dia 13 de dezembro, foi aprovada a alteração na Resolução CRMV-MG
nº 346/2013, que regulamenta o pedido de
apoio financeiro ao CRMV-MG. As mudanças estão relacionadas aos prazos para apresentação de solicitações de apoio ao Conselho e às novas obrigações dos solicitantes
na realização dos eventos, conforme descrito abaixo:
Art. 4º - Para a solicitação de ajuda financeira e institucional do CRMV-MG, o
envio do Projeto para o Evento deve ser formalizado nos seguintes prazos:
- para Eventos que se realizarem no 2º semestre
do ano, o pedido deve ser apresentado até o dia
31 (trinta e um) de maio do respectivo ano;
- para Eventos que se realizarem no 1º semestre do ano, o pedido deve ser apresentado até o dia 30 (trinta) de novembro do ano anterior;
- para Eventos que se realizarem no 1º semes-

tre do ano 2014, o pedido deve ser apresentado
com até 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência da data de sua realização.
§ 1º - Por deliberação do Plenário do CRMV-MG, poderá ser concedido apoio financeiro ou institucional com prazo inferior ao
estabelecido no caput deste artigo.
§ 2º - Quando o Evento for realizado em cidades localizadas nas áreas das Delegacias Regionais do CRMV-MG, o Projeto lhes deverá
ser encaminhado para prévia análise e parecer,
competindo ao respectivo Delegado Regional
enviá-lo ao Presidente do CRMV-MG para as
providências que se fizerem necessárias.
Art. 14, § 4º - A Entidade promotora se
compromete a fixar e a manter afixado, em
local visível aos participantes, durante todo o
período de realização do Evento, banner, com
arte e dimensões fornecidas pelo CRMV-MG,
informando sobre o patrocínio do Conselho
Regional de Medicina Veterinária do Estado
de Minas Gerais (CRMV-MG).

O Plenário do CRMV-MG decidiu
manter a decisão de só apoiar eventos de interesse para a Medicina Veterinária e Zootecnia, realizados em Minas Gerais.
A Norma pode ser consultada na íntegra no site do CRMV-MG.

Em 2013 o CRMV-MG concedeu
apoio financeiro a 36 eventos
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