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Palavra do Presidente

Caros Colegas,

O ano de 2014, na visão de muitos, começa

com certo ceticismo sobre os destinos de

nosso país. Não podemos precisar se estas

preocupações se justificam ou não. Porém,

“mineiros” como somos, temos que estar de

“ouvidos e olhos” abertos, em estado de aler-

ta, preparados para o que possa acontecer.

Não se fala outra coisa que em eleições, nu-

ma antecipação de fatos que não se tem no-

tícias na história recente da democracia bra-

sileira. As mesmas promessas sendo reno-

vadas, os mesmos ataques entre os políticos

participantes se repetindo e, a população

sendo tratada como se fosse alienada do

processo ou como se o voto fosse mera-

mente um objeto de troca. Não podemos

concordar em sermos tratados desta manei-

ra. Como membros da sociedade brasileira,

médicos veterinários e zootecnistas não po-

dem ficar alheios a estes fatos. Devemos par-

ticipar das discussões sobre os destinos desta

nação, pois os reflexos se farão sobre todos.

Temos que participar mais politicamente. O

número de políticos ligados às nossas cate-

gorias profissionais é muito pequeno. As de-

cisões políticas e as leis que interferem dire-

tamente em nossas relações de trabalho têm

que ser negociadas com interlocutores que,

na sua maioria, não têm relação ou compro-

missos conosco. Politicamente necessitamos

ser representados tanto no poder executivo,

como no poder legislativo (federal e estadu-

al). São muitos os conflitos que temos en-

frentado para a defesa de nossas profissões,

principalmente em função de avanço de ou-

tras profissões em áreas de nossas ativida-

des. Temos garantias legais que até agora

têm permitido manter nossas atribuições,

conforme previstas nas Leis nº 5517 e 5550,

mas até quando? Precisamos de representa-

tividade política. Temos que trabalhar para

o fortalecimento de nossas profissões. Veteri-

nários e Zootecnistas podem e devem de-

fender o que já foi conquistado e isto só será

possível se estivermos unidos. Muitos po-

dem até discordar, porém a história tem

demonstrado que a união vem das necessi-

dades e dos momentos de dificuldades. Va-

mos unir nossos esforços para que em 2014

possamos eleger representantes de nossas

categorias profissionais compromissados na

defesa da Medicina Veterinária e da Zootec-

nia mineira e brasileira. Falo assim porque

acredito. Peço aos colegas para pensar neste

assunto e, àqueles que conosco comungam as

mesmas ideias, que se candidatem a cargos

políticos em 2014, pois necessitamos de vocês.

Atenciosamente,

Prof. Nivaldo da Silva

CRMV-MG nº 0747

Presidente
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Publicação

O Ministério da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento (MAPA), por meio o Ser-

viço de Saúde Animal da Superintendência

Federal de Agricultura de Minas Gerais, pu-

blicou o Manual do Sistema Nacional de In-

formação Zoosanitária (SIZ).

O Sistema de Informação Zoosanitária

se fundamenta nos dados e informações sobre

ocorrências de doenças animais no Brasil. O

principal objetivo é coletar, elaborar e divul-

gar informações zoosanitárias para subsidiar

a elaboração, implantação, avaliação e tomada

de decisões sobre estratégias e ações de vigi-

lância, prevenção, controle e erradicação de

doenças relevantes para a pecuária e para a

saúde pública.

Como parte das atividades de geren-

ciamento do SIZ, o MAPA publicou o Ma-

nual com o objetivo de atualizar e divulgar

a lista de doenças de notificação obrigatória

ao Serviço Veterinário Oficial (SVO), assim

como os meios utilizados para registro dos

dados e informações sobre as ocorrências

dessas doenças e descrever as responsabili-

dades e fluxos que envolvem a manutenção

do sistema de informação em saúde animal.

O Manual do SIZ, a Lista de doenças

de notificação obrigatória e o Form Notifica

podem ser encontrados no seguinte link:

http://www.agricultura.gov.br/animal/sanid

ade-animal/sistema-informacoes-zoosani-

tarias

Fonte: Serviço de Saúde Animal/SFA-MG.

MAPA divulga Manual do Sistema Nacional de Informação Zoosanitária
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Gestão

CRMV-MG apresenta Plano de Trabalho para 2014 
Com o objetivo de reforçar e ampliar

suas ações no âmbito da valorização e da fis-

calização da Medicina Veterinária e da Zoo-

tecnia, o CRMV-MG aprovou, durante 439ª

Reunião Plenária Extraordinária, o Plano de

Trabalho para 2014. O Plano atende à neces-

sidade de implementar as diretrizes que irão

nortear as ações institucionais de curto, mé-

dio e longo prazos, propiciando continuida-

de administrativa e garantindo o exercício

profissional de qualidade.

Uma das diretrizes corresponde ao pa-

pel social e educativo desempenhado pelo

CRMV-MG, visando manter a sociedade in-

formada sobre as diferentes e importantes

atividades profissionais exercidas pelos Mé-

dicos Veterinários e Zootecnistas mineiros,

bem como as ações do Conselho em prol do

bem estar social. Desta forma, é estratégia

do CRMV-MG viabilizar encontros com o

intuito de levar ao conhecimento da socie-

dade questões relacionadas à Medicina Vete-

rinária e à Zootecnia, apresentando resolu-

ções que atendam aos anseios e interesses da

coletividade.

Considerando a importante contribui-

ção do CRMV-MG para a formação dos fu-

turos profissionais das duas classes repre-

sentadas, pretende-se realizar mais reuniões

de caráter técnico, visando a atualização e o

debate profissional.  Encontros entre profis-

sionais, entidades profissionais do Estado,

acadêmicos de Veterinária e Zootecnia e ins-

tituições de Ensino da Medicina Veterinária

e da Zootecnia também serão promovidos

durante o ano.

Para 2014, a diretoria priorizou estrei-

tar a comunicação entre entidade, agentes

internos e externos, promovendo, por exem-

plo, a ampliação dos canais de comunicação

e aproximando a sede de suas regionais. Bus-

cando maior integração de suas unidades,

pretende-se realizar eventos regionais volta-

dos à realidade do profissional que atua no

interior e viabilizar a criação de novas delega-

cias regionais em outras regiões do Estado.

Os planos de gestão, metas, projetos e

ações decorrentes do Plano de Trabalho e

seus resultados, serão avaliados e revistos

periodicamente, com o propósito de identi-

ficar e antecipar estratégias, assim como as

necessidades institucionais. Outras ações

poderão ser executadas desde que contri-

buam para o bom andamento da entidade

e ao engrandecimento da Medicina Veteri-

nária e da Zootecnia mineiras.

O Plano de Trabalho está disponível

em nosso site. Acesse: www.crmvmg.org.br

Capacitação

CRMV-MG apoia 1º Nivelamento Técnico e Tático de Condutores de Cães
da Polícia Militar 

Realizado pela 10ª Companhia de Mis-

sões Especiais, o 1º Nivelamento Técnico e

Tático de Condutores de Cães da Polícia

Militar aconteceu no dia 20 de janeiro, em

Montes Claros e contou com o apoio do

CRMV-MG.

Sob comando do Major Adriano Ri-

beiro de Freitas o evento contou com a par-

ticipação de 50 pessoas, dentre as quais re-

presentantes do CRMV-MG: a Dra. Silene

Barreto, delegada da Regional de Montes

Claros e Dr. Affonso Lopes de Aguiar Júnior,

conselheiro efetivo. Estiveram também pre-

sentes médicos veterinários, representantes

da Polícia Federal, Polícia Civil e funcioná-

rios do Presídio Regional de Montes Claros.

Dr. Fernando Bretas, professor da Es-

cola de Veterinária da UFMG, proferiu a

palestra intitulada “Introdução à Cinotecnia

e Orgãos do Sentido em Cães de Trabalho”.

Segundo ele, foi possível transmitir infor-

mações a respeito de cães para uso policial.

“O tema foi parte da atualização em ades-

tramento de cães de trabalho, uma etapa

importante na formação dos militares. Tive-

mos a honra de contar com um público

grande e interessado e acredito que os obje-

tivos foram alcançados”, declarou.

O conselheiro do CRMV-MG, Dr.

Affonso, ressaltou a importância da colabo-

ração do Conselho em eventos de caráter

similar. “A intenção é justamente mostrar à

sociedade que a atuação dos médicos veteri-

nários não está exclusivamente ligada ao

bem estar de animais domésticos e o envol-

vimento do CRMV-MG é fundamental”,

afirmou.

Dr. Affonso Lopes, conselheiro 
do CRMV-MG faz a apresentação

Prof. Fernando Bretas, 
da UFMG, durante palestra 

CFMV aprova prestação de contas do CRMV-MG 
No último dia 16 de janeiro o CFMV

emitiu ofício informando sobre a aprovação

do processo de prestação de contas forneci-

do pelo CRMV-MG, referente ao exercício

2012. O julgamento do processo foi reali-

zado durante a 262ª Sessão Plenária Ordi-

nária do Conselho Federal, ocorrida entre os

dias 11 a 13 de dezembro. 

As informações estão disponíveis na

Resolução n°1.045, do CFMV, publicada no

Diário Oficial da União do dia 30 de dezem-

bro de 2013, Seção 1, página 859.
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Visando manter sua atuação no âm-

bito da educação e do incentivo à capacita-

ção profissional, o CRMV-MG prevê a reali-

zação de cursos complementares no campo

da produção de alimentos. A fim de consoli-

dar a estratégia do Conselho para aproximar

a sede das regionais, bem como dos profis-

sionais do interior, o CRMV-MG irá investir

na promoção de cursos em várias cidades de

Minas Gerais, em parceria com a Agropec

Consultoria e com o Instituto Mineiro de

Agropecuária (IMA).

Para o primeiro semestre de 2014 es-

tão previstos cursos nas cidades de Uberlân-

dia e Juiz de Fora, respectivamente, nos me-

ses de fevereiro e março. O valor da inscri-

ção antecipada para os profissionais ins-

critos no CRMV-MG é de R$ 130,00. Para

os demais profissionais, o valor da inscrição

antecipada será de R$ 350,00.

Em 2013, cursos na área de produção

de alimentos foram oferecidos com descon-

tos para os inscritos nos CRMV-MG, em

parceria com o IMA e com a Agropec. 

O presidente do CRMV-MG Nivaldo

da Silva, entende ser o responsável técnico

por estes estabelecimentos uma peça chave

do sistema, mas reconhece que, muitas vezes,

as escolas não dão as ferramentas necessárias

para que ele consiga atender a toda a regula-

mentação existente. "O profissional precisa

compreender que o trabalho que realiza é de

suma importância para saúde pública e faz

parte de um contexto muito maior. Por esse

motivo, a Educação Continuada é priori-

dade para o CRMV-MG”, diz.

Através do Programa de Continuação

Continuada, novos cursos serão promovidos

com o intuito de levar informação e atualiza-

ção aos profissionais da área. Este é um dos in-

vestimentos do CRMV-MG em educação, que

visa atender aos interesses dos profissionais.

Confira os cursos em Juiz de Fora:

• "Preparação de Documentos da Qualidade

para Indústrias de Alimentos", dias 12 e 13

de março.

• "Atualização em microbiologia e identifi-

cação de perigos em alimentos", dias 13 e 14

de março. 

Para mais informações acesse o site da A-

gropec: www.defesaagropecuaria.com

CRMV-MG promove cursos em produção de alimentos de origem animal

Uberlândia e Juiz de Fora

Cidade de Passos receberá a 6ª Delegacia Regional
do CRMV-MG 

Ampliação

O Conselho Regional de Medicina Ve-

terinária do Estado de Minas Gerais contará

com mais uma unidade regional para acom-

panhar o exercício profissional dos médicos

veterinários e zootecnistas na região sudo-

este do estado. O município de Passos foi es-

colhido pelo Conselho e a previsão é que até

o final de fevereiro a unidade seja inaugu-

rada. O presidente do CRMV-MG, Nivaldo

da Silva, esteve em visita na cidade para a-

companhar o processo de inauguração da

Delegacia. 

Em entrevista ao Jornal Folha da Ma-

nhã daquela cidade, o presidente conta que a

escolha de Passos para receber a Delegacia

partiu de uma avaliação de suas potenciali-

dades. “Temos unidades que estão estrategi-

camente localizadas em cidades pólo e que

atendem a mais de 500 municípios mineiros.

O número de profissionais da área de medici-

na veterinária e zootecnia vêm crescendo con-

sideravelmente, e também o número de em-

presas que prestam serviço nesse segmento.

Pelo potencial de Passos para os profissionais

a cidade abrigará a 6º Delegacia Regional co-

mo centro de representação do CRMV-MG”,

esclarece Nivaldo. 

Colaboração: Folha da Manhã (Leiliane Morais) 

Turma do curso ocorrido em Uberlândia

A Associação Nacional de Clínicos Veteri-

nários de Pequenos Animais (ANCLIVEPA)

realizará entre os dias 30 de abril a 02 de

maio, em Belo Horizonte, Minas Gerais, o

35º Congresso Brasileiro da Anclivepa. O

Congresso contará com a participação de

mais de 50 palestrantes nacionais e interna-

cionais que abordarão temas pertinentes à

sua respectiva área de especialização. 

O CRMV-MG, através do seu Programa de

Educação Continuada, é um dos parceiros

do evento.  Para mais informações, acesse:

www.anclivepa2014.com.br

35º Congresso 
Brasileiro da Anclivepa

Programe-se



Em 2013 o CRMV-MG reconheceu os

alunos que se destacaram nos cursos de

Zootecnia e Medicina Veterinária nas uni-

versidades mineiras.  O ano de 2014 começou

de forma semelhante: novos profissionais

aptos a desempenharem suas funções na

área de Medicina Veterinária e Zootecnia

foram prestigiados por representantes do

Conselho. 

No dia 17 de janeiro ocorreu a cerimô-

nia da 5ª turma de formando do curso de

Zootecnia da UFMG. Foram destaques do

curso os alunos Pedro Henrique Fulgêncio

Michel e Sâmara Raiany de Almeida Rufino. 

A Dra. Silene Maria Prates Barreto,

delegada da regional de Montes Claros, sa-

lientou a importância da representação do

CRMV-MG durante as cerimônias de con-

clusão de curso na área de Medicina Veteri-

nária e Zootecnia mineiras. “É de extrema

relevância que neste momento o Conselho

esteja junto dos formandos”. A colação de

grau da FUNORTE representou a primeira

conclusão de curso de Medicina Veterinária

no norte de Minas. “Nosso objetivo é mos-

trar para os recém-formados que eles tem

apoio do seu Conselho de Classe”, ressalta

Dra. Silene, que esteve presente nas colações

da FUNORTE e do curso de Zootecnia da

UFMG.

Ainda em janeiro, no dia 29, quarta-

feira, foi realizada a Solenidade de Colação

de Grau da turma de Medicina Veterinária

da PUC Minas, unidade de Betim. Durante

a cerimônia, a formanda Jennifer Ottino foi

homenageada devido ao seu bom desem-

penho acadêmico. Jennifer foi condecorada

pela vice-presidente do CRMV-MG, Dra.

Therezinha Porto.

Em dezembro de 2013 foram presti-

giados outros três alunos destaques. A aluna

Kátia Cristiane Borges Pereira da Unimon-

tes recebeu certificado de melhor aluno em

Zootecnia, pela Dra. Antônia de Maria Filha

Ribeiro, conselheira suplente do CRMV-MG.

Da Universidade Federal de Minas Gerais, o

aluno Gilbert Douglas Moreira foi destaque

no curso de Medicina Veterinária, contando

com a presença da Profa. Adriane Costa Val,

secretária-geral do CRMV-MG, durante ceri-

mônia de colação de grau. Na Funorte, a

aluna Amanda Lacerda Freire foi prestigiada

devido ao seu desempenho no curso de Medi-

cina Veterinária. 
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Expediente

Conselho Ativo

Colação de Grau de novos profissionais da Medicina Veterinária e Zootecnia 

Aluna destaque, Jennifer Ottino sendo 
homenageada pela vice-presidente do 

CRMV-MG, Dra. Therezinha Porto

Da esquerda para a direita diretora geral da
Funorte Raquel Muniz, a formanda 

Rayra Pereira e os coordenadores do curso 
Patrícia Nobre e Daniel Pires

De Olho na Legislação

CRMV-MG posiciona-se em relação à Lei Municipal
que criou o SIM em Divinópolis
O CRMV-MG enviou notificação à Prefeitura de Divinópolis-MG

em relação à lei municipal nº 7.764/13 que criou o Sistema de Ins-

peção Municipal (SIM), solicitando modificação da mesma. A nova

lei municipal inclui engenheiros de alimentos nas atividades de ins-

peção e fiscalização em estabelecimentos de abate de animais. Ativi-

dades de fiscalização e inspeção de produtos de origem animal são

atribuições privativas do médico veterinário, conforme estabelece a

Lei Federal nº 5517, em seu artigo 5º, fato reconhecido  e confirmado

por várias decisões nas mais altas esferas do poder judiciário, in-

cluindo o Supremo Tribunal Federal (STF). O CRMV-MG está

aguardando a manifestação da Prefeitura Municipal de Divinópolis

na expectativa de solução desta situação. 


