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PALAVRA DO PRESIDENTE

Prezados Colegas,

Ser valorizado e respeitado pela so-

ciedade faz parte da vida de todos os profis-

sionais. Estas também são duas das princi-

pais bandeiras deste Conselho Regional.

Trabalhamos para que os profissionais da

Medicina Veterinária e da Zootecnia do es-

tado de Minas Gerais sejam cada vez mais

valorizados e respeitados pela sociedade. O

respeito e a consequente valorização passa,

não só pelas ações desenvolvidas pelo CRMV-

MG, mas também pela atuação ética e com-

petente dos (as) médicos (as) veterinários (as)

e dos (as) zootecnistas de nosso estado. Busca-

mos através da fiscalização do exercício pro-

fissional corrigir as faltas éticas, punindo a-

queles que atuam desrespeitando a ética pro-

fissional, como estabelecem as nossas leis, mas

também orientando os colegas veterinários e

zootecnistas para bem exercerem suas ativi-

dades.  Desde que a atual diretoria assumiu a

gestão do CRMV-MG houve mudanças nos

paradigmas das ações do Conselho de Classe,

investindo cada vez mais no processo de Edu-

cação Continuada, na melhoria do relaciona-

mento com os colegas, na maior aproximação

com todos os profissionais e transformando

o CRMV-MG na “Casa dos Veterinários e dos

Zootecnistas de Minas Gerais”. Milhares de

colegas tem se beneficiado pelos investimen-

tos que o CRMV-MG realiza em Educação

Continuada. O atual CRMV-MG é considera-

do modelo para o País, não só pelo processo

de gestão, mas também pela atenção aos pro-

fissionais e constante defesa dos interesses de

nossas profissões. Todos os atos e ações ad-

ministrativas são comunicadas e informadas

por meio de nossos boletins (impressos e on-

line), site e facebook. Esta forma de adminis-

tração mostra a transparência de nossa gestão.

O reconhecimento de nossas ações em

prol do desenvolvimento profissional e da

defesa que fazemos das duas profissões veem

das constantes manifestações recebidas da

parte de maioria dos profissionais inscritos

no Conselho. Neste cenário, cada vez mais

o CRMV-MG é visto como o órgão que re-

presenta os (as) médicos (as) veterinários

(as) e os (as) zootecnistas de Minas Gerais.

O Conselho é de todos nós.

Atenciosamente,

Prof. Nivaldo da Silva

CRMV-MG nº 0747• Presidente
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DIREITO DOS ANIMAIS

A integração entre órgãos governamen-

tais e a sociedade civil organizada foi apontada

por especialistas e representantes de segmen-

tos ligados aos direitos dos animais como o

principal caminho para a boa gestão da fauna

em Minas Gerais. O consenso ocorreu na reu-

nião da Comissão de Meio Ambiente e Desen-

volvimento Sustentável da Assembleia Legisla-

tiva de Minas Gerais (ALMG) realizada no dia

25 de fevereiro. O debate, solicitado pelo presi-

dente da Comissão, deputado Célio Moreira

(PSDB), é o segundo de uma série de sete que

vão tratar do tema.

Diversas entidades públicas e organiza-

ções sociais apresentaram suas participações

em ações de defesa dos animais, entre elas, o

CRMV-MG, que tem a competência de fisca-

lizar os profissionais do setor em todo o Esta-

do. O presidente do Conselho, Nivaldo da Sil-

va, defendeu que o apoio dos demais órgãos

ambientais, da sociedade protetora dos ani-

mais e da própria sociedade pode e deve auxi-

liar na proteção da fauna.

O CRMV-MG entregou ao deputado

Célio Moreira documento onde constam as

principais ações desenvolvidas pelo Conse-

lho em diferentes regiões de Minas Gerais,

muitas delas por solicitação do Ministério

Público, em defesa dos animais.

Especialistas pedem integração da gestão 
da fauna no Estado

As inscrições poderão ser realizadas antecipada-

mente pelo site ou no local no dia do evento,

com descontos para sócios da Anclivepa, estu-

dantes e profissionais acima de 60 anos. Mais

informações: www.anclivepa2014.com.br

Congresso Anclivepa 2014

INSCREVA-SE
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CONSELHO ATIVO

Plano de manejo das capivaras na Lagoa da Pampulha demanda apoio de
médicos veterinários e zootecnistas

Representado pelo seu presidente, Ni-

valdo da Silva, o CRMV-MG participou, no

dia 24 de fevereiro, da Reunião Extraordinária

da Comissão Especial de Estudos sobre a po-

lítica de proteção e defesa dos animais, ocor-

rida na Câmara Municipal de Belo Horizonte.

A Audiência Pública, presidida pelo vereador

Sérgio Fernando, teve por objetivo dar conti-

nuidade à discussão sobre as capivaras às mar-

gens da Lagoa da Pampulha.

Além dos membros da Comissão, esteve

presente o vice prefeito de Belo Horizonte e

secretário municipal do meio ambiente, Délio

Malheiros, que expôs os problemas decor-

rentes da presença de, aproximadamente, 250

capivaras na região da Pampulha. Entre os in-

convenientes estão os acidentes automobilís-

ticos, destruição de jardins públicos, ocorrên-

cias de Febre Maculosa, ambientes insalubres

para as capivaras, invasão da área de segurança

do Aeroporto e outros.

A Audiência abordou a elaboração de

um plano de manejo para remoção das ca-

pivaras e sua reintegração em áreas diferen-

tes da atual. Representantes de entidades co-

mo IBAMA, IEF, Prefeitura e ONG de pro-

teção aos animais também participaram ma-

nifestando suas preocupações com a atual

situação e destino dos animais.

O presidente do CRMV-MG, Nivaldo

da Silva, destacou a importância dos veteri-

nários e dos zootecnistas nas práticas de ma-

nejo e de conservação animais, bem como a

necessidade de participação destes profis-

sionais na elaboração e condução deste pro-

jeto.

Como convidado do Conselho, o mé-

dico veterinário Plínio Mantovani fez uma

exposição do trabalho de manejo e remoção

de capivaras, realizado por ele e sua equipe

em um condomínio, no município de Rio

Acima (MG). Mantovani realizou um tra-

balho de captura, exames e práticas para o

controle populacional com 25 capivaras du-

rante o período de seis meses. Suas conside-

rações demonstraram que o plano de mane-

jo das capivaras na Lagoa da Pampulha me-

rece maiores cuidados na sua elaboração e

execução, fato que também foi ressaltado

pelo presidente do CRMV-MG.

INTEGRAÇÃO

Conselho busca maior aproximação com FAZU 
O campus da FAZU (Faculdades Asso-

ciadas de Uberaba) foi visitado no dia 27 de

fevereiro pelo presidente do CRMV-MG,

Nivaldo da Silva. Na oportunidade, o presi-

dente foi recebido pelo diretor acadêmico

da Faculdade, professor Fábio Oliveira, a co-

ordenadora do curso de Zootecnia, profes-

sora Dra. Juliana Paschoal e pelo professor

Dr. Renato Sampaio, do Hospital Veteriná-

rio de Uberaba.

A visita teve como objetivo estreitar o

relacionamento do Conselho e a Faculdade,

através de ações práticas a serem iniciadas

em breve, como a promoção de palestras

ministradas pelos conselheiros do CRMV-

MG aos alunos da FAZU, sobretudo, do cur-

so de Zootecnia.

O presidente do Conselho também con-

firmou a participação de representantes do

CRMV-MG na próxima solenidade de co-

lação de grau do curso de Zootecnia, para que

seja feita a entrega de certificação aos alunos

que mais se destacaram durante a graduação.

ZOOTECNISTA HOMENAGEADO

Formado em Zootecnia pela FAZU, o

presidente da Associação Brasileira dos Cria-

dores de Zebu (ABCZ), Luiz Cláudio Para-

nhos, foi escolhido “Destaque Nacional de

Zootecnia” pelo CRMV-MG. A homenagem

será entregue no dia 16 de maio, em Belo

Horizonte.
Fonte: Assessoria de Imprensa - FAZU, adaptada 

pela Assessoria de Comunicação do CRMV-MG

Dr. Renato Sampaio, prof. Nivaldo da Silva,
prof. Fábio Oliveira e a Dra. Juliana Paschoal

À esquerda na mesa, o prof. Nivaldo 
da Silva, presidente do CRMV-MG  

PECUÁRIA LEITEIRA

Representado por sua vice-presidente,

Therezinha Bernardes Porto, o CRMV-MG

esteve presente na entrega dos certificados do

Certifica Minas Leite para seis produtores de

leite na cidade de Lavras, no sul de Minas.

O Programa Certifica Minas Leite re-

conhece a qualidade e segurança do leite pro-

duzido nas propriedades certificadas e tem

o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)

como responsável pelas auditorias de con-

formidade.

Para Porto, o Certificado é o coroa-

mento do trabalho realizado pelos produ-

tores e as instituições parceiras. “O médico

veterinário Ronaldo Macedo é o Respon-

sável Técnico pela empresa Laticínios Verde

Campo e tem realizado, juntamente com

toda a equipe do laticínio, um excelente tra-

balho”, completou a vice presidente do CR-

MV-MG.

Reconhecimento da produção de leite em Minas
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O presidente da Associação Brasileira

dos Criadores de Zebu (ABCZ), Luiz Clau-

dio Paranhos, foi escolhido como “Destaque

Nacional de Zootecnia” pelo CRMV-MG. A

informação foi revelada no dia 27 de feve-

reiro pelo presidente do CRMV-MG, Ni-

valdo da Silva, durante reunião ocorrida na

sede da associação, em Uberaba (MG).

A homenagem será entregue no dia 16

de maio, em Belo Horizonte, durante as co-

memorações do Dia do Zootecnista. Para-

nhos é zootecnista, formado pela FAZU (Fa-

culdades Associadas de Uberaba), com es-

pecialização em Gestão em Agronegócio. Na

ABCZ, também já receberam essa home-

nagem o superintendente Técnico, Luiz An-

tonio Josahkian, e o superintendente de Me-

lhoramento Genético, Carlos Henrique Ca-

vallari Machado.

Esta foi a primeira reunião oficial en-

tre os dois presidentes. Entre os assuntos tra-

tados, está a parceria entre as instituições

para divulgar o trabalho dos médicos vete-

rinários e zootecnistas. A parceria foi acer-

tada para começar com a participação do

CRMV-MG na Expozebu 2014. Para o presi-

dente do Conselho, “a sociedade precisa com-

preender melhor o que envolve a produção

de alimentos no país e quais os profissionais

estão por trás da produção de carne e leite”,

afirma Nivaldo.

Atualmente, o CRMV-MG tem 14.500

médicos veterinários e dois mil zootecnistas

atuando em diversos segmentos do agrone-

gócio, sendo que 40% dos médicos veteri-

nários atuam com produção animal. “O a-

vanço na área de biotecnologia animal per-

mitiu à pecuária atingir altos índices de pro-

dução. O Brasil é líder mundial em produ-

ção de embriões e na aplicação de tecnolo-

gias como Fecundação in vitro e Transferên-

cia de Embriões. Isso se deve muito ao tra-

balho desses profissionais do setor”, desta-

cou o presidente da ABCZ.

Fonte: Assessoria de Imprensa ABCZ, adaptada 
pela Assessoria de Comunicação do CRMV-MG

Presidentes do CRMV-MG e da ABCZ reúnem-se em Uberaba

ZOOTECNIA

Fórum de Bioética dos Conselhos Profissionais de
Saúde de Minas Gerais  

PROGRAME-SE

Acontece em Belo Horizonte, nos dias 10 e

11 de abril, o Fórum de Bioética dos Con-

selhos Profissionais de Saúde de Minas Ge-

rais. Organizado pelo Conselho Regional de

Odontologia de Minas Gerais, o evento traz

temas de interesse público, com o objetivo é

formar uma rede de saberes. Como um dos

realizadores do Fórum, o CRMV-MG abor-

dará o tema  “Animais de Experimentação –

Mitos e Verdades”. 

“Mesmo com todos os avanços tecnológi-

cos, ainda é necessária a utilização de ani-

mais em experimentações para o desenvol-

vimento de produtos que beneficiarão ho-

mens e animais, além de propiciar conheci-

mentos sobre as patologias e controle de

doenças. De certo, esta utilização deve seguir

os preceitos da bioética e do bem estar ani-

mal, evitando usos desnecessários e inade-

quados. Também é importante levar à so-

ciedade as informações reais sobre como as

pesquisas acontecem, para que a população

bem informada conheça a prática e seus

benefícios, mitigando as opiniões equivo-

cadas sobre o assunto. Existem muitos mitos

e verdades que devem ser esclarecidos”, ex-

plicou o presidente do CRMV-MG, Nivaldo

da Silva.

Luiz Claudio Paranhos, presidente da ABCZ e
Nivaldo da Silva, presidente do CRMV-MG

A reunião do Conselho Estadual de Política

Agrícola (Cepa), ocorrida no dia 12 de feve-

reiro, contou com a participação de  repre-

sentantes de diversos órgãos públicos e orga-

nizações da sociedade civil, incluindo o CR-

MV-MG, que participou pela primeira vez do

encontro.

Realizada na Cidade Administrativa, em Belo

Horizonte, a reunião teve o objetivo de apre-

sentar as diretrizes que nortearão as discussões

para a construção da Agenda Estratégica para

o Desenvolvimento Sustentável da Agricultura

Mineira no período 2014-2030. 

Para o presidente do CRMV-MG, Nivaldo da

Silva, que esteve presente na reunião, a par-

ticipação no Cepa é altamente relevante. “Ve-

jo como um avanço a inclusão do CRMV-MG

nestas discussões. Reconhecemos a impor-

tância de fazer parte do processo e ficamos

satisfeitos em estar participando pela pri-

meira vez”, explicou.

Fonte: Agência Minas, adaptada pela 

Assessoria de Comunicação do CRMV-MG

CRMV-MG participa pela
primeira vez de reunião
do Conselho Estadual 
de Política Agrícola

INÉDITO



O CRMV-MG marcou presença na reu-

nião entre a Organização Internacional de

Saúde Animal (OIE) e representantes do a-

gronegócio mineiro. Ocorrido no dia 19 de

fevereiro, na Cidade Administrativa, em Be-

lo Horizonte, o encontro teve como objetivo

apresentar aos membros da OIE o status do

serviço sanitário do Brasil, para que os mes-

mos pudessem conhecer e avaliar o sistema

com vistas a busca de soluções.

Na oportunidade o presidente do CR-

MV-MG, Nivaldo da Silva, destacou o fato

de a OIE ter considerado, em sua última

Conferência Mundial, ocorrida em dezem-

bro de 2013, o serviço de sanidade como um

“bem público mundial”, pelo fato de garan-

tir a segurança alimentar da população. “O

assunto ganha ainda mais relevância devido

ao fato de a inspeção de produtos de origem

animal ser atribuição exclusiva de médicos

veterinários. O Brasil é pioneiro na fiscaliza-

ção do exercício profissional nesta área, a-

través dos Conselhos Regionais de Medicina

Veterinária”, completou Silva.

Também entrou na pauta das discus-

sões a questão da legislação brasileira para

o setor, considerada muito extensa e que,

por vezes, ignora a realidade colocada pelos

componentes do sistema. “As normas são

colocadas em consulta pública, mas na mai-

oria das vezes, as críticas e comentários en-

viados não são devidamente considerados”,

explicou o presidente do Conselho.

Buscando ser cada vez mais atuante e

presente, o CRMV-MG tem participado cons-

tantemente de grupos de discussões, comis-

sões e conselhos nas três esferas dos poderes

executivo, legislativo e judiciário.
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Expediente

CONSELHO ATIVO

Missão internacional: CRMV-MG 
presente em reunião com a OIE

Representantes do agronegócio 
mineiro reunidos com a OIE

NOVIDADE

Acupuntura Veterinária: nova especialidade 
reconhecida pelo CFMV
O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) reconheceu mais

uma especialidade da profissão: a Acupuntura Veterinária. A concessão

do título partirá da Abravet (Associação Brasileira de Acupuntura Vete-

rinária) e a exigência para o candidato será aprovação em prova escrita

e análise de currículo. A Resolução 1051/2014, que regulamenta a

matéria, foi publicada no dia 27 de fevereiro.

No Brasil, há hoje cerca de 500 acupunturistas na Medicina Veteri-

nária, mercado que é ascendente segundo o presidente da Abravet,

Jean Joaquim. “A maior parte destes veterinários estão em São Paulo,

mas há grande concentração nos estados do Rio de Janeiro, Minas

Gerais e Rio Grande do Sul”, afirmou. 

Desde 2009 o CRMV-MG promove a realização de cursos de pós

graduação na área de acunpuntura veterinária, contribuindo para a

capacitação dos profissionais. 

Fonte: CFMV, adaptada pela Assessoria de Comunicação do CRMV-MG

Com intuito de dar continuidade aos proje-

tos de capacitação e atualização profissional,

o CRMV-MG, em parceria com a Agropec

Consultoria e com o Instituto Mineiro de

Agropecuária (IMA), realizará no mês de

abril novos cursos no campo da produção de

alimentos. Os temas abordados serão “Ali-

mentos com padrões de identidade e quali-

dade regulamentados pelo MAPA" e "Rotula-

gem de alimentos".

Os cursos terão carga horária de 16h e as ins-

crições podem ser feitas no site da Agropec:

cursos.defesaagropecuaria.com. Terão des-

contos os profissionais adimplentes com o

CRMV-MG.

Através do Programa de Continuação Conti-

nuada, novos cursos serão promovidos com o

intuito de levar informação e atualização aos

profissionais da área. Este é um dos investi-

mentos do CRMV-MG em educação, que visa

atender aos interesses dos profissionais.

Novos cursos na área 
de alimentação serão 
realizados pelo CRMV-MG

EDUCAÇÃO CONTINUADA


