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PALAVRA DO PRESIDENTE

Caros Colegas,

O Conselho Regional de Medicina Ve-

terinária de Minas Gerais é a casa do veteri-

nário e do zootecnista, a nossa casa. Bus-

cando cada vez mais se aproximar e intera-

gir com os profissionais inscritos, o CRMV-

MG patrocina e participa de inúmeros even-

tos realizados pelas associações e sociedades

voltados para atualização e desenvolvimen-

to profissional. 

Um dos resultados desse trabalho con-

junto é a parceria entre o CRMV-MG e Ancli-

vepa-MG. Somos grandes parceiros na pro-

moção da Medicina Veterinária de pequenos

animais. Esta é uma parceria que deu certo e

que continuará durante a nossa gestão. Reali-

zamos juntos inúmeros eventos, cursos e se-

minários nos quais milhares de colegas se be-

neficiaram em sua formação e atualização

profissional.

Sem deixar de cumprir sua missão de

fiscalizar o exercício profissional, o CRMV-

MG trabalha intensamente pela Valorização

e Respeito dos colegas mineiros, por meio

de intensas ações de marketing profissional,

através de seu programa de educação con-

tinuada, por uma defesa contínua do direito

de exercício da profissão e por uma contí-

nua orientação ao exercício profissional.

Preocupa-nos o aumento do número

de denúncias, seguidas da instauração de

processos éticos nos últimos tempos. Razões

podem ser encontradas ou determinadas

em muitas das circunstâncias que antecede-

ram aos fatos geradores destas denúncias.

Iniciamos há dois anos uma campanha “Cui-

dar da Profissão”. Nela procuramos mostrar

aos colegas as dez causas de denúncias por

parte de nossos clientes contra o mau exer-

cício profissional. Os tempos são outros e os

clientes, na maioria das vezes, já buscaram

informações nas mídias sociais sobre o pos-

sível caso clínico de seus animais de esti-

mação. Todos conhecem seus direitos e te-

mos que dar uma maior atenção a esta nova

situação.

Temos que cuidar melhor da profis-

são. O mercado pet brasileiro movimenta

grandes somas de dinheiro, segundo a ABIN-

Pet. Logo, atrai a atenção de muitos apro-

veitadores. Precisamos valorizar a profissão.

Cobrar valores aviltantes por procedimen-

tos médicos fere o Código de Ética, assim

como se sujeitar a atuar em locais inadequa-

dos também.

Está em consulta pública até 31 de

maio, no site do CFMV, a Resolução 1015 que

irá normatizar o funcionamento de clínicas,

hospitais e consultórios. A maioria dos cole-

gas nem se preocupou em conhecer esta reso-

lução e as implicações sobre suas atividades

profissionais.  O CRMV-MG já fez a sua parte

enviando sugestões para o CFMV. Todos de-

vem participar e contribuir também.

O CRMV-MG estará sempre ao lado

dos colegas.

Atenciosamente,

Prof. Nivaldo da Silva

CRMV-MG nº 0747 • Presidente

CRMV-MG COM VOCÊ 1

PRÊMIO FRIMER

Para reconhecimento dos profissionais que se destacaram em atividades

de clínica de pequenos animais no Brasil, a Anclivepa Brasil (Associação Na-

cional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais) homenageou o Dr. Man-

fredo Werkhauser com o Prêmio Moisés Frimer. Werkhauser é cirurgião

veterinário da Clínica São Francisco, em Belo Horizonte, e foi escolhido como

homenageado este ano devido à sua importância na formação de clínicos vete-

rinários. O prêmio foi entregue pelo atual presidente da Anclivepa, Alexandre

Schmaedecke, na cerimônia de abertura do 35º Congresso da Associação.

Graduado pela UFMG, em 1974, Werkhauser foi um dos fundadores da

Anclivepa Minas e é também conselheiro efetivo do CRMV-MG.

Conselheiro do CRMV-MG recebe homenagem durante 35ª edição do CBA 

Dr. Manfredo Werkhauser já treinou centenas de profissionais
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CONSELHO ATIVO

Fórum de Bioética reuniu profissionais de diversas áreas da saúde
A 1ª edição do Fórum de Bioética reu-

niu cerca de 150 pessoas – entre alunos, pro-
fissionais e demais interessados na discussão
dos temas – nos dias 10 e 11 de abril. O
evento foi uma oportunidade de levantar
questões éticas dentro do exercício profis-
sional na área da saúde. Representantes de
sete conselhos mineiros estiveram presentes
no Fórum.

A Bioética preocupa-se com o presen-
te e também com as futuras gerações, e por
isso o caminho a percorrer é ainda extenso.
“A bioética busca proteger o ser humano de
eventuais abusos. Em áreas fronteiristas do
conhecimento humano, ela sempre se per-
guntará sobre o significado do promover e
proteger a dignidade humana. Não devemos
temer o avanço do conhecimento, e sim a
ignorância e o obscurantismo, estes últimos,
sim, os verdadeiros inimigos na construção
de uma humanidade mais saudável e feliz.
Mas é desejável que o conhecimento seja
obtido de maneira eticamente adequada, e
aplicado também de maneira eticamente
apropriado, com o devido respeito á dig-
nidade do ser humano”, ponderou Rita de
Cássia, assessora do presidente do CRO-MG
e coordenadora do Fórum de Bioética.

Em sua opinião o Fórum “possibilitou
a oportunidade do aprofundamento de ques-
tões éticas em sua formação teórica e apli-
cada , bem como o desenvolvimento de uma
qualidade argumentativa, crítica e reflexiva.

No horizonte maior, nutre-se em nós a es-
perança da construção de uma sociedade e
de um mundo melhor, isto é, mais equâni-
me, justo e solidário.” O objetivo da realiza-
ção do Fórum era que alguns caminhos fos-
sem trilhados juntos e que os desafios fos-
sem compartilhados pelas diversos segmen-
tos da saúde na região mineira. “Sincera-
mente, esta é a radiografia que faço à luz de
minha modesta participação no evento”,
afirmou Rita.

O professor e orientador no programa
da Pós-graduação em Bioquímica Agrícola
na UFV, médico veterinário Dr. Claudio
Lisias Mafra de Siqueira abordou mitos e
verdades em torno da prática de experimen-
tação em animais. Em sua palestra, Dr. Li-
sias fez referência aos benefícios possibili-
tados na saúde humana através dos procedi-

mentos de experimentação, como por exem-
plo, a descoberta de vacinas e o consequente
aumento da expectativa de vida humana. O
professor também mencionou o caso do Ins-
tituto Royal, ocorrido em 2013 e chamou a
atenção dos profissionais para a questão dos
maus tratos, os quais, segundo ele, configu-
ram-se como atos desnecessários.

Além da palestra proferida pelo Dr.
Lisias, a programação do Fórum contou com
a participação de palestrantes dos conselhos
de Enfermagem, Educação Física, Biologia,
Nutrição, Farmácia, Odontologia e Quími-
ca. Reflexões acerca do comportamento é-
tico, levando em conta fatores emocionais,
racionais, morais e de patrimônio genético
foram levantadas pelos profissionais da
saúde.

CRMV-MG é um dos realizadores do Fórum

Devido ao destaque acadêmico obtido

no decorrer do curso, formandos do segun-

do semestre de 2013 foram homenageados

no dia 24 de abril, na Universidade Federal

de Lavras (UFLA). A cerimônia, realizada

no Centro de Convenções, foi presidida pelo

reitor da instituição, professor José Roberto

Soares Scolforo, acompanhado da pró-re-

itora de Graduação, professora Soraya Al-

varenga Botelho.

O prêmio do Mérito Acadêmico é ofe-

recido com base nas pontuações obtidas nas

disciplinas (peso de 60%), e em atividades

de pesquisa e de extensão (peso de 40%).

Foram considerados, para a análise dos cur-

rículos, rendimento acadêmico, formação

acadêmica complementar, atividades de en-

sino, atividades de pesquisa, coordenação de

atividades de pesquisa, atividades de exten-

são e outras ações acadêmicas.

No encerramento da cerimônia, o rei-

tor deu relevo ao fato de os formandos esta-

rem ingressando no mercado de trabalho,

para onde levarão o nome da UFLA. “Que

vocês saibam trabalhar em equipe e com i-

niciativa, e representem bem nossa institui-

ção”, aconselhou.

O pesquisador e conselheiro do CR-

MV-MG, Adauto Ferreira Barcelos, esteve

presente na cerimônia, prestigiando os alu-

nos da Medicina Veterinária: Lorena Lorrai-

ne Alves Furtado e Júlia Marques da Silva

Maia, e da Zootecnia: Leonardo Brandel

Didres da Cruz e Virginia Mara Pereira.

Informações da UFLA adaptadas pela 

Assessoria de Comunicação do CRMV-MG

UFLA e empresas parceiras premiam formandos destaques em cerimônia oficial 

DESTAQUE

Conselheiro do CRMV-MG, 
Adauto Ferreira, prestigia o evento
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Informativo divulgado pelo Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MA-

PA) esclarece a respeito de notificação de

doenças neurológicas em ruminantes. O do-

cumento foi proposto pela Coordenação da

Raiva dos Herbívoros e outras Encefalopa-

tias (CRHE), do Mapa e dá orientações aos

profissionais – oficiais ou privados – que rea-

lizam vigilância de doença nervosa em rumi-

nantes em campo. O conteúdo completo po-

de ser encontrado em nosso site:

www.crmv mg.org.br

Informe do MAPA esclarece sobre notificação de doenças neurológicas

SANIDADE ANIMAL

INSPEÇÃO

Lei Municipal nº 7.764/13 na pauta das discussões do CRMV-MG
O CRMV-MG recebeu em sua sede,

em Belo Horizonte, no dia 25 de abril, junto

às suas autoridades, representantes do Sis-

tema de Inspeção Municipal (SIM) de Divi-

nópolis e da Secretaria Municipal de Agri-

cultura. Motivados pelo posicionamento do

Conselho em relação à Lei Municipal que

criou o SIM, publicado no Boletim do Con-

selho, estiveram presentes o Dr. Paulo Ma-

rius, secretário municipal de agronegócios

de Divinópolis; Moises Soares, diretor de

Pecuária, Abastecimento e Infraestrutura da

Semag e Michele do Carmo, fiscal de saúde

e médica veterinária do SIM.

Em janeiro, após a publicação da Lei

Municipal nº 7.764/13, o CRMV-MG enviou

notificação à Prefeitura de Divinópolis, solici-

tando a modificação da mesma. A nova lei

municipal inclui engenheiros de alimentos

nas atividades de inspeção e fiscalização em

estabelecimentos de abate de animais.

Na oportunidade, os presentes alinha-

ram as informações acerca do entendimento

da legislação, defendendo que os engenhei-

ros de alimentos não têm a qualificação, ex-

clusiva do médico veterinário, para realizar

a inspeção.  A vice-presidente do CRMV-MG,

Dra. Therezinha Porto, salientou ainda o as-

sunto é questão de saúde pública. “Quando

falamos de inspeção, estamos falando de se-

gurança alimentar, é um assunto de extrema

importância que atinge a sociedade como

um todo”, destacou. 

Autoridades alinham informações 
na sede do CRMV-MG

O Conselho Regional de Medicina

Veterinária do Estado de Minas Gerais

(CRMV-MG), autarquia federal criada pela

Lei nº 5.517, de 23.10.1968, para fiscalizar o

exercício da profissão de Médico-Veteri-

nário e da profissão de Zootecnista, nos ter-

mos da Lei nº 5.550, de 04.12.1968, em cum-

primento à Decisão prolatada no Processo

Ético-Profissional nº 04/2012, no qual figura

como Denunciante a Sra. Mônica Esteves Tar-

císio, e como Denunciado Med. Vet. Orlando

Antunes de Oliveira Júnior – CRMV-MG nº

3521, serve-se do presente para aplicar ao De-

nunciado a penalidade de Censura Pública ,

nos termos da alínea “c”, do artigo 33, da Lei

nº 5.517, de 23.10.1968, por restar configu-

rada infração aos artigos 6º- inciso XI; art. 14-

inciso V; art 40 – inciso V, da Resolução CF-

MV nº 722/2002, Código de Ética do Médico

Veterinário, tudo de conformidade com a De-

cisão prolatada na Sessão Especial de Julga-

mento realizada no dia 12 (doze) de dezembro

de 2013. Belo Horizonte, 29 de abril de 2014.

Méd. Vet. NIVALDO DA SILVA

CRMV-MG nº 0747 

Presidente 

AVISO OFICIAL DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE

No dia 06 de junho, na sede do CRMV-

MG em Belo Horizonte, acontece o Semi-

nário sobre Atuação do Médico Veteriná-

rio no Núcleo de Apoio à Família (NASF).

O evento acontece de 8h às 17h e é uma

iniciativa do Programa de Educação Con-

tinuada do Conselho.  As inscrições estão

abertas. Mais informações pelo telefone

31 3311 4117 ou pelo email fernanda@

crmvmg.org.br

CRMV-MG realiza 
seminário sobre o NASF

PROGRAME-SE

A Justiça Federal anulou uma resolu-

ção do Conselho Federal de Farmácia (CFF),

que concedia aos farmacêuticos atribuições

e responsabilidades técnicas na indústria de

alimentos. Na decisão, o juiz Francisco Ne-

ves da Cunha, do Tribunal Regional Federal

do Distrito Federal (TRF-DF), deixa claro

que o conteúdo da resolução CFF nº 530/10

é ilegal, já que prevê atribuições privativas

ao Médico Veterinário, de acordo com a Lei

5.517/68.

Em 2010, o CFMV acionou a justiça

contra a validade da norma do CFF. O ar-

tigo 1º da resolução concede aos farmacêu-

ticos a responsabilidade técnica nas áreas de

fabricação de alimentos,  de atividades rela-

tivas a mel e seus derivados, além do setor

de pescados. Também permite que a catego-

ria atue nas áreas de laticínios, derivados do

leite e alimentos para nutrição animal.

Anulada norma que concedia a farmacêuticos atribuições privativas de MV

LEGISLAÇÃO



Durante o período de 30 de abril a 02 de

maio, o Expominas, em Belo Horizonte, foi

palco de encontro de diversos profissionais e

estudantes da Medicina Veterinária, na 35ª

edição do Congresso Anclivepa. Este ano, a As-

sociação Nacional de Clínicos Veterinários de

Pequenos Animais de Minas Gerais (Anclivepa

Minas) foi responsável pela organização do

evento que reuniu mais de 3 mil pessoas.

Nas palavras do presidente da Ancli-

vepa Minas, Bruno Divino Rocha, o evento

“superou todas as expectativas. Nós recebe-

mos mais participantes do que nossa equipe

esperava. Cerca de mil congressistas são só

de Minas, o que torna a realização do evento

extremamente gratificante”. A mesa de aber-

tura do Congresso contou com a presença

do presidente do CFMV, Benedito Fortes de

Arruda e do presidente do CRMV-MG, Ni-

valdo da Silva, entre outras referências da

Medicina Veterinária no país.

O objetivo do Congresso é, sobretudo,

promover a atualização técnica, possibili-

tando uma plataforma de acesso ao conteú-

do profissional. Entretanto, o contato entre

indústria, profissionais e lojistas também

possui grande relevância, uma vez que os

profissionais são a mola mestra do mercado

de pequenos animais. “Chegamos ao tercei-

ro – e último – dia de evento com a certeza

de que o resultado deu certo”, comemora

Bruno.

Participação do CRMV-MG no 35º Con-

gresso Anclivepa

O CRMV-MG e a Anclivepa-MG são gran-

des parceiros na promoção da Medicina Vete-

rinária de pequenos animais. No discurso

do prof. Nivaldo da Silva, proferido durante

abertura do evento, foi ressaltado que o Con-

selho é a casa do médico veterinário e do zoo-

tecnista. Além da representação do CRMV-

MG através da presença do presidente na

composição da mesa, o Conselho contou com

um stand durante o Congresso, recebendo

e orientando profissionais. “Sem deixar de

cumprir sua missão de fiscalizar o exercício

profissional, o CRMV-MG trabalha inten-

samente pela valorização e respeito dos co-

legas mineiros, por meio de intensas ações

de marketing profissional, por ações de seu

programa de educação continuada, por

uma defesa contínua do direito de exercício

da profissão e por uma contínua orientação

ao exercício profissional”, destacou Silva.

Preocupado com o aumento de denún-

cias, seguidas da instauração de processos éti-

cos nos últimos tempos, Silva mencionou o

descaso de colegas em contribuir para a Reso-

lução 1015, do CFMV, que dispõe da norma-

tização do funcionamento de estabelecimen-

tos veterinários. Ao fim do discurso, Silva

ponderou que “o CRMV-MG já fez a sua

parte em contribuir com sugestões para o

CFMV. Todos devem participar e contribuir

também”. Bruno Rocha, que integra a Comis-

são Técnica de estudo da Resolução, também

manifestou suas considerações. “A 1015, do

ponto de vista da Anclivepa, tem uma função

importante que é garantir equipamentos

mínimos nas clínicas. Porém, ela precisa de

algo que anteceda a obrigação dos equipa-

mentos, que seria a responsabilidade da atua-

lização e educação continuada. A Resolução

tem um lado bom, mas precisa de algo a mais,

que é a capacitação”, reforçou.

4 CRMV-MG COM VOCÊ

IM
PR

ES
SO

 E
M

 
PA

PE
L 

RE
CI

CL
AD

O
POSTAL

CRMV-MG

MALA DIRETA

9912266628/2010-DR/MG/MG

PRESIDENTE
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG Nº 0747
VICE-PRESIDENTE
Dra. Therezinha Bernardes Porto
CRMV-MG Nº 2902   
SECRETÁRIA-GERAL
Profa. Adriane da Costa Val Bicalho 
CRMV-MG Nº 4331 
TESOUREIRO
Dr. João Ricardo Albanez 
CRMV-MG Nº 0376/Z
FOTOS
Arquivo CRMV-MG e banco de imagens
DIAGRAMAÇÃO 
E DESIGN GRÁFICO
Gíria Design e Comunicação
(31) 3222.1829
contato@giria.com.br

TIRAGEM
11.500 exemplares

ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO
Natália Fernandes Nogueira - Mtb nº 11.949/MG
ESTAGIÁRIA
Ana Paula Gonçalves de Moraes

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRMV-MG)
Sede: Rua Platina, 189 - Prado
Belo Horizonte - MG - CEP: 30.411-131
PABX: (31) 3311.4100
E-mail: crmvmg@crmvmg.org.br

Expediente
LEGISLAÇÃO

Projeto que inclui Médicos Veterinários no
Simples Nacional é aprovado na Câmara

A inclusão dos médicos veterinários entre as novas atividades

econômicas que serão adicionadas no Simples está prevista no Projeto

de Lei 221/12, que foi aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados

no dia 07 de maio. 

A luta do CRMV-MG, juntamente com outros Conselhos é de

longa data. A medida beneficiará 70 mil veterinários em todo o país e a

redução da carga de impostos deve incentivar a formalização dos negó-

cios. Consultórios, clínicas e hospitais veterinários serão beneficiados.

Em Minas Gerais, Anclivepa reuniu mais de 3 mil congressistas 

CONSELHO ATIVO

CRMV-MG é um dos maiores 
parceiros da Anclivepa Minas


