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PALAVRA DO PRESIDENTE

Caros Colegas,

Neste mês de março marcamos mais

uma presença do CRMV-MG rumo à sua

interiorização. Inauguramos a 6ª Delegacia

Regional na cidade de Passos-MG. Acredi-

tamos que estamos no caminho certo, reali-

zando uma gestão mais acolhedora e parti-

cipativa, levando aos colegas que atuam no

interior de nosso estado a presença do seu

Conselho de Classe. O CRMV-MG é a casa

do médico veterinário e do zootecnista, a ca-

sa de todos nós! Assim, estamos cada vez mais

juntos aos colegas. Realizamos outra Plená-

ria Itinerante, integrante do Fórum de Re-

gionalização do Conselho. Nesta, como em

outras oportunidades, diretores e conselhei-

ros puderam dialogar com os colegas, ouvir

suas demandas e, principalmente, apresen-

tar as posições do CRMV-MG diante de fa-

tos que preocupam a maioria dos profissio-

nais, o de ter condições para o pleno exercí-

cio da profissão. A atual gestão o CRMV-MG

tem se empenhado em ações plenas de de-

fesa de nossas profissões, diante das graves

ameaças que pairam sobre o futuro delas. O

mercado está cada vez mais exigente em re-

lação ao exercício profissional. São muitas

as tentativas de apropriação de áreas priva-

tivas e afins que nos são garantidas pela legis-

lação, por isso temos que estar atentos. Não

podemos ficar confiantes que nada irá mu-

dar. Temos que ser mais participantes junto

ao Conselho na defesa de nossas prerroga-

tivas. Encontros como o realizado em Pas-

sos-MG além de aproximar o CRMV-MG

dos colegas, também servem para alertar a

todos sobre a necessidade de estarmos mais

participativos nas ações do seu Conselho de

Classe. 

Como podem ler neste boletim esta-

mos participando de várias frentes de tra-

balho. Fazemos em todas elas uma ferrenha

defesa de nossas profissões, para que a so-

ciedade reconheça que médicos veterinários

e zootecnistas desempenham um importan-

te papel em prol do desenvolvimento de nos-

so estado.

Contamos com todos vocês, afinal o

CRMV-MG é de todos!

Atenciosamente,

Prof. Nivaldo da Silva

CRMV-MG nº 0747

Presidente
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

Através do Programa de Educação Continuada, o

CRMV-MG realiza o II Seminário Mineiro de Zootec-

nia, nos dias 15 e 16 de maio de 2014. O evento ocorrerá

na sede do Conselho, em Belo Horizonte, com uma pro-

gramação voltada para a discussão dos novos desafios

da Zootecnia.

As palestras, ministradas por profissionais de re-

nome, abordarão temas ligados à Gestão de Empreendi-

mentos de Produção Animal, tais como: Gestão da Ca-

deia de Suprimentos; Automação como Ferramenta de

Gestão na Pecuária Leiteira e Planejamento Estratégico

de Propriedades Rurais.

CRMV-MG realiza II Seminário
de Zootecnia no mês de maio
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CONSELHO ATIVO

Conselho intensifica atuação política em Audiências Públicas
O Conselho vem atuando junto aos

órgãos políticos mineiros com o intuito de
garantir, sobretudo, a conservação ambiental
e a proteção aos animais através do pleno exer-
cício profissional dos médicos veterinários.
Sendo assim, representantes do CRMV-MG
estiveram presentes em três audiências públi-
cas realizadas no mês de março em instâncias
políticas de Minas Gerais.

O trabalho dos carroceiros no espaço ur-
bano foi pauta de discussão da Comissão Es-
pecial de Proteção e Defesa dos Animais através
de audiência pública realizada na Câmara Mu-
nicipal de Belo Horizonte. Os possíveis maus
tratos sofridos pelos animais foi alvo de crítica
dos ativistas em defesa dos animais. O Dr. Mes-
sias Francisco Lôbo esteve presente na audiên-
cia, representando o CRMV-MG.

Estima-se que cerca de 10 mil pessoas
exerçam a atividade em Belo Horizonte. A
condição em que vivem os animais, no en-
tanto, preocupa os ativistas, que cobraram
a proibição do uso de tração animal para
transporte de carga nas ruas da cidade. Co-
ordenadora do Movimento Mineiro pelos
Direitos dos Animais, Adriana Cristina Araú-
jo afirmou que “está na hora de tratarmos
com a devida importância esse tema. É pre-
ciso considerar igualmente as três áreas en-
volvidas: a libertação dos cavalos, que são

escravizados, uma vez que não estão ali tra-
balhando porque querem; a garantia do tra-
balho dos cidadãos que tiram dali o sustento
e a devida coleta seletiva com a destinação
adequada dos resíduos”.

A Prefeitura garantiu que está atenta ao
assunto e que, em breve, a Lei 10.119/2011,
que trata das carroças de tração animal, será
regulamentada. Nessa perspectiva, o vereador
Juninho Los Hermanos (Pros) afirmou o com-
promisso do Legislativo em fiscalizar o aper-
feiçoamento dessa lei.

Em outra ocasião, autoridades e pesqui-
sadores reconheceram que a utilização de
animais em estudos e pesquisas ainda é ne-
cessária, embora tenham defendido o uso de
metodologias alternativas. O assunto foi dis-
cutido em audiência pública da Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável realizada no dia 11, a requerimento
do deputado Célio Moreira.

Na avaliação do coordenador do Cen-
tro Brasileiro de Validação de Métodos Al-
ternativos, Octávio Augusto Presgrave, as pes-
quisas nacionais ainda não podem prescin-
dir da utilização de animais. Para Presgrave,
no estágio em que nos encontramos, a ques-
tão é pensar em maneiras menos agressivas
de utilização de cobaias.

Representando o CRMV-MG, o presi-

dente Nivaldo da Silva, declarou: "nossa res-
ponsabilidade maior é em relação à ética pro-
fissional e como consequência, a proteção
dos animais em sua essência e característi-
cas". Em seu discurso, Silva ressaltou a pos-
sibilidade de fazer uso de práticas alternati-
vas ao uso de animais no âmbito do estudo
e da pesquisa.

LEGISLAÇÃO – O deputado Sávio Souza
Cruz afirmou que as audiências promovidas
pela Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável vão subsidiar a ALMG
na formulação de uma legislação específica.

Ainda em março, a prof.ª Adriane Cos-
ta Val representou o CRMV-MG em audiên-
cia ocorrida na Assembleia Legislativa de
Minas Gerais. Na ocasião, profissionais do
segmento ambiental debateram a guarda res-
ponsável e o controle populacional de ani-
mais nas ruas. “A questão de proteção am-
biental demanda medidas urgentes para que
o bem estar do animal de rua esteja assegu-
rado”, afirmou Adriane. No entanto, as polí-
ticas que garantem esta condição ainda es-
tão sendo discutidas e providenciadas pelo
Poder Legislativo.

Informações da Câmara Municipal de Belo Hori-

zonte e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, adap-

tadas pela Assessoria de Comunicação do CRMV-MG

GESTÃO

Visando apresentar a Agenda Estraté-

gica de Desenvolvimento Sustentável da A-

gricultura de Minas Gerais, Conselho Esta-

dual de Política Agrícola (CEPA) realizou no

dia 21 de março, reunião com representan-

tes do setor agropecuário no estado.

Os eixos temáticos de atuação são: meio

ambiente, água, energia, segurança, educação,

alimentos e pobreza. O objetivo é construir

diretrizes básicas para a consolidação e desen-

volvimento da agropecuária, bem como nor-

tear o diálogo nos diversos setores da socieda-

de no qual a mesma se desdobra.

A reunião contou com a presença de

lideranças do setor do agronegócio e repre-

sentantes de entidades correlatas. A defesa

agropecuária e a extensão rural foram as-

suntos destacados pelo prof. Nivaldo da Sil-

va, presidente do CRMV-MG durante o en-

contro. “A consolidação de uma agenda é

fundamental para nortear as ações em prol

do desenvolvimento da pecuária e agricul-

tura em parceria com a segurança da saúde

pública. É necessária uma abordagem em

defesa dos profissionais que atuam na defesa

de alimentos de qualidade, para dar conti-

nuidade ao pleno desenvolvimento e garan-

tir o bem estar da população”, reforça.

Em conversa com o deputado e então

secretário da Agricultura, Pecuária e Abaste-

cimento, Zé Silva, Nivaldo agradeceu pela

sua gestão em defesa da valorização profis-

sional e reforçou que “embora tenha sido

breve, trouxe significativos retornos que en-

grandeceram o cenário da pecuária minei-

ra”, afirma.

O zootecnista, superintendente de E-

conomia e Política da secretaria de Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA) e

tesoureiro do CRMV-MG, Dr. João Ricardo

Albanez, que participou ativamente da elabo-

ração da agenda, também esteve presente na

reunião.

Agenda Estratégica de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura de
Minas Gerais 2014-2030 é apresentada

O presidente do CRMV-MG, Nivaldo da Silva;
o então secretário de Agricultura, Zé Silva; e o

tesoureiro do CRMV-MG e superintendente de
Economia e Política da SEAPA, João Albanez.
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Com intuito de analisar os aspectos do

Decreto nº 8.205 da Presidência da Repúbli-

ca, o qual dispõe sobre as atribuições dos

cargos do Ministério da Agricultura, Pecuá-

ria e Abastecimento (MAPA), profissionais

especializados na área da fiscalização do

MAPA e do Instituto Mineiro de Agrope-

cuário (IMA) além de representantes das

áreas jurídica e fiscal do CRMV-MG estive-

ram reunidos na sede do Conselho, no dia

18 de março.

Presidida pelo prof. Nivaldo da Silva,

presidente do CRMV-MG, a reunião contou

com a presença de Moisa Medeiros Lasmar,

representando a Associação dos Fiscais Agro-

pecuários de Minas Gerais (AFA-MG); The-

rezinha Porto, vice-presidente do CRMV-

MG; Fábio Konovaloff Lacerda, conselheiro

do CRMV-MG e Dr. José Geraldo Ribas, as-

sessor jurídico do Conselho.

O Decreto nº 8.205 regula as atribuições dos

cargos profissionais a nível médio do MA-

PA. Divulgado no Diário Oficial da União,

do dia 12 de março, a medida já está em vi-

gência. A partir de sua publicação, fica esta-

belecido que profissionais de nível médio

técnico podem exercer tarefas relacionadas

à saúde dos rebanhos animais, bem como

atividades no âmbito da identidade e segu-

rança higiênico-sanitária dos produtos agro-

pecuários finais.

Nivaldo da Silva ressaltou que o De-

creto é motivo de preocupações para todos

os veterinários e zootecnistas. “Entretanto,

a medida aplica-se somente à cargos de nível

médio do MAPA, cujas atribuições já estão

previstas em leis anteriores, as quais assegu-

ram que serão respeitadas as atividades le-

gais dos cargos de nível superior, ou seja,

médicos veterinários, zootecnistas e agrôno-

mos”, esclarece.

REIVINDICAÇÃO

Como medida, foi enviada ao Conselho

Federal de Medicina Veterinária, manifes-

tação formal com o intuito de que providên-

cias legais sejam consideradas e aplicadas.

Uma série de considerações, com as ressal-

vas ao Decreto e sugestões de redação, foi

encaminhada ao órgão superior, para que o

CFMV possa administrar a questão junto

aos poderes Legislativo e Executivo, ou ain-

da, recorrer aos tribunais superiores, afim

de alterar o referido Decreto. Reuniões de

caráter semelhante estão sendo realizadas

em outros CRMV’s para que providências

sejam analisadas.

Nova medida federal sobre atribuição profissional na pauta do CRMV-MG 

LEGISLAÇÃO

Encontro reuniu representantes 
do CRMV-MG, IMA e AFA-MG

A vigência da resolução nº 1.015/2012,

que estabelece novos critérios para o fun-

cionamento de estabelecimentos veteriná-

rios, foi adiada para o dia 15 de setembro. A

decisão foi tomada pelo Conselho Federal

de Medicina Veterinária (CFMV) no final de

fevereiro, com a publicação da Resolução nº

1052/2014, que submete as alterações do

texto à consulta pública.   

De acordo com a nova publicação, a

Resolução está aberta à consulta pública,

para que os profissionais se manifestem a

respeito das novas exigências e critérios. Su-

gestões podem ser encaminhadas até o dia

31 de maio para o e-mail consultapublica@

cfmv.gov.br

CFMV adia vigência e submete Resolução
nº 1015/2012 à consulta pública

No primeiro trimestre de 2014, o CR-

MV-MG recebeu inscrição de 398 pro-

fissionais da Medicina Veterinária e 16

da Zootecnia. As fotos das solenidades

de entrega de carteira estão disponíveis

em nossa página do Facebook. O CR-

MV-MG dá boas vindas aos novos pro-

fissionais. 

Conselho recebe 
novos profissionais 

BOAS VINDAS



O professor do Departamento de Vete-

rinária da Universidade Federal de Viçosa

(UFV), João Carlos Pereira da Silva, tomou

posse do cargo de presidente da Comissão

Nacional de Avaliação de Educação Supe-

rior (Conaes), no dia 23 de março. A nome-

ação foi assinada pelo ministro da Educa-

ção, Aloizio Mercadante.

A Conaes é um colegiado do Minis-

tério da Educação subordinado diretamente

ao ministro e tem como principal atribuição

coordenar e estabelecer diretrizes, procedi-

mentos e mecanismos do sistema de edu-

cação superior no Brasil.

O professor João Carlos tem grande

experiência no campo da atuação, tendo

contribuído 35 anos como docente na UFV,

teve destaque também durante sua atuação

como membro da Comissão Nacional de

Ensino em Medicina Veterinária do CFMV,

no período compreendido entre 2009 e 2014.

É também conselheiro efetivo no CRMV-

MG e membro da Comissão Estadual de

Ensino em Medicina Veterinária.
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Expediente

PASSOS

CRMV-MG realiza reunião Plenária em Passos
O CRMV-MG realizou no dia 07 de março a 444ª Reunião Plenária Extraordinária, no

município de Passos. A cidade foi escolhida para realização do encontro devido ao fato de ter re-

cebido recentemente uma Delegacia Regional do Conselho.

O evento ocorreu no Sindicato Rural de Passos e contou com a participação de cerca de 40

pessoas. Na oportunidade estiveram reunidos médicos veterinários e zootecnistas da região su-

doeste de Minas, juntamente com a Diretoria e Corpo de Conselheiros do CRMV-MG.

Eventos técnicos em
Montes Claros e Passos   

PROGRAME-SE
Conselheiro do CRMV-MG é nomeado presidente da
Comissão Nacional de Avaliação de Educação Superior

RECONHECIMENTO

João Carlos Pereira da Silva 
tomou posse no dia 23 de março

A 444ª Plenária Extraordinária reuniu cerca de 40 pessoas em Passos

Montes Claros: no dia 23 de maio o CRMV-

MG realiza, através de sua Delegacia Regional

em Montes Claros, palestra em comemoração

ao Dia do Zootecnista, com o tema "Gestão

Estratégica na Pecuária: Diferencial Competi-

itivo Sustentável". O evento é realizado em

parceria com a Associação Norte Mineira de

Médicos Veterinários e Zootecnista (AVZ) e

acontece a partir das 19 horas, no auditório

da Delegacia Regional do CRMV-MG. As

vagas são limitadas. Mais informações pelo

telefone (38) 3221 9817 ou pelo email crmv-

moc@crmvmg.org.br

Passos: no dia 07 de junho a Delegacia Re-

gional de Passos realiza o Ciclo de Palestras

Técnicas. O evento acontece das 8h às 16h,

no auditório do Sindicato Rural de Passos.

Na parte da manhã a abordagem traz o tema

"Reprodução de Bovinos" e no período da

tarde "Oftalmologia em Pequenos Animais".

Para este evento as vagas também são limi-

tadas. Mais informações pelo telefone (35)

3522 0969 ou pelo email crmvpassos@cr-

mvmg.org.br


