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PALAVRA DO PRESIDENTE
Caros colegas médicos veterinários e zootecnistas,
Como já expressamos em outros momentos, pensar positivo e olhar para o futuro
de nossas profissões, sem esquecer o passado,
tem sido a linha de trabalho da atual gestão do
CRMV-MG. Assim, por onde passamos, ouvimos afirmações de satisfação sobre a nova
forma de conduzir o Conselho de Classe. É o
reconhecimento de um CRMV-MG renovado
em suas ações, preocupado com a defesa das
profissões, mais próximo dos profissionais,
com maior nível de diálogo, optando por uma
política de primeiro orientar, para depois fiscalizar e, por último punir, caso necessário.
Valorização e respeito profissional são
premissas deste trabalho e, em nosso entendimento, missão deste Conselho. A valorização
do profissional está alicerçada nos princípios
da ética e da moral. Ações de pessoas que não
seguem os princípios estabelecidos pela ética
podem desvalorizar toda uma categoria. As
comparações são sempre inevitáveis com aquele profissional que denigre a profissão, preju-

dicando a imagem de todos os demais colegas.
Todos os esforços para a valorização e o respeito profissional passam pela observância do
código de ética das profissões.
Assim, no episódio onde um equino foi
submetido a maus tratos, mostrado de forma
espetacular pela TV, o CRMV-MG tomou,
prontamente, medidas para detectar a possível
participação de profissionais ligados à Medicina Veterinária ou à Zootecnia, naquelas desagradáveis cenas, para, então, punir os responsáveis. Não foi constatada a participação de
médicos veterinários ou zootecnistas e, ainda,
recebemos informações sobre a existência de
um inquérito em andamento na justiça com
relação a este caso.
O CRMV-MG tem recebido um grande
número de denúncias contra profissionais
que, em sua maioria resultam em processos
éticos. Alertamos que muitas questões éticas
ocorrem quando o profissional não sabe como
enfrentar as dificuldades do mercado de trabalho. Esta tem sido uma de nossas maiores
procupações. Assim, o CRMV-MG investe muito em seu Programa de Educação Continuada

utilizando ferramentas para orientação como
cursos de gestão, ética, ações de marketing e
promoção pessoal, relações humanas, aperfeiçoamento e atualizações.
Acreditamos que trabalhando junto
com os profissionais inscritos neste conselho
eles terão melhores condições de atuar no
mercado. Já realizamos muito e, certamente,
iremos fazer muito mais em defesa de nossas
profissões.
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747 • Presidente

TRIBUTAÇÃO

Profissionais discutem ICMS sobre produtos veterinários
Estiveram reunidos na sede do CRMVMG, no dia 11 de junho, médicos veterinários proprietários e representantes de pet
shops, clínicas veterinárias, indústrias e distribuidoras de produtos veterinários. Este
foi o segundo encontro para discutir a nova
alíquota para tributação de produtos veterinários, especialmente rações, que passou a
valer em 1° de junho, através da Portaria SUTRI n° 367.
Segundo o conselheiro do CRMV-MG,
Dr. Paulo Cesar Dias Maciel, há implicações
diretas no mercado, algumas alterações podem ocasionar um aumento de 30% no preCRMV-MG COM VOCÊ

ço final. “Cobrando mais impostos dos produtos mais elaborados, de vanguarda científica e, portanto de custos mais altos, a Secretaria da Fazenda de Minas Gerais (SEFAZ/MG) dificulta o acesso do consumidor
a produtos de qualidade, e impõe a ele que
se satisfaça com produtos de qualidade inferior”, explica.
Esses produtos estão presentes no dia
a dia do médico veterinário de pequenos animais e faz parte de suas prescrições e soluções a problemas corriqueiros em cães e
gatos. Ao onerar os produtos ditos de qualidade superior, a SEFAZ/MG inibe os inves-

timentos em toda a cadeia que produz, vende e dá suporte a venda de tais produtos,
sendo que essa ocupação hoje é do médico
veterinário.

As reuniões serão constantes até
que providências sejam tomadas
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PASSOS

Ciclo de Palestras reúne profissionais em Passos
O CRMV-MG realizou, no dia 07, o Ciclo de Palestras Técnicas no município de
Passos, em Minas Gerais.
Motivado pelo propósito de promover
e facilitar o acesso à informação de maneira
efetiva, o evento foi uma iniciativa da Delegacia Regional de Passos, através do Programa de Educação Continuada. Adotando
dois temas principais – Reprodução de bovinos e Pequenos animais – o Ciclo reuniu
40 profissionais no Auditório do Sindicato
Rural de Passos.
“Ótimo nível e riqueza de conhecimento” definem as palestras, segundo a médica veterinária Dra. Rita de Cássia, que esteve presente nas duas palestras. “Posso afir-

mar que foi de grande aprendizado e proveito”, declarou.
O idealizador do Ciclo de Palestras e
delegado regional da unidade de Passos, Dr.
Edson Figueiredo, acredita que o evento
tenha sido um sucesso. “Por ter sido o primeiro e reunido cerca de 40 profissionais,
não tenho dúvidas de que foi ótimo”, enfatizou. Um ponto a ser trabalhado nos próximos projetos, é a questão da divulgação. “É
necessário fazer uma divulgação mais eficiente e reunir ainda mais profissionais nas
próximas ocasiões”, concluiu.
Para o presidente do CRMV-MG, Nivaldo da Silva, a iniciativa é de grande relevância. "Estamos cada vez mais buscando nos

aproximar dos profissionais e a realização
desses cursos nas Delegacias Regionais é uma
das maneiras de se fazer isso, a tendência é que
outras unidades do CRMV-MG também promovam eventos como este", declarou.

Iniciativa da Delegacia Regional
de Passos reúne 40 pessoas

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Evento discute Núcleo de Apoio à Saúde da Família
Ocorreu, na sede do CRMV-MG, em
Belo Horizonte, a primeira edição do Seminário sobre atuação do médico veterinário
no Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF). A abertura foi feita pela Dra. Therezinha Porto, vice presidente do CRMVMG.
Para Porto, o evento é uma possibilidade de apresentar outros campos de atuação na Medicina Veterinária. “Trata-se de
uma área ainda em construção, tanto em
Minas quanto em outros estados. Além
disso, precisamos mostrar à sociedade a im-

portância do médico veterinário na promoção da saúde pública. Ou seja, ao cuidar dos
animais, o médico veterinário está atuando
diretamente na saúde humana, através do
controle de zoonoses, vigilância sanitária e
bem estar animal”, explicou.
O Seminário foi uma iniciativa do Programa de Educação Continuada do CRMVMG, reunindo mais de 40 profissionais.
A programação inclui os temas: “O SUS
e o NASF para o médico veterinário”, “A inserção do médico veterinário no NASF: nova
conquista para a Saúde Pública”, “Atuação do

Médico Veterinário no NASF – Experiência
de Descalvado-SP” e “O Médico Veterinário
na Vigilância e Controle de Zoonoses”.

Cerca de 40 profissionais participaram

LEGISLAÇÃO

Súmula Vinculante garante Aposentadoria Especial a médicos veterinários e
zootecnistas
No dia 9 de abril de 2014, o Supremo
Tribunal Federal (STF) aprovou a Proposta
da Súmula Vinculante nº 45, cujo enunciado trata da aplicação da aposentadoria especial a médicos veterinários e zootecnistas
que trabalham sob condições insalubres,
nos seguintes termos: “Súmula Vinculante
nº 33: aplicam-se ao servidor público, no que
couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial
de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da
Constituição Federal, até a edição de lei
complementar especifica.”
Esta decisão vem resolver a orientação
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que a Procuradoria Jurídica deste CRMVMG vinha prestando aos médicos veterinários e zootecnistas que trabalham em condições consideradas insalubres para que impetrassem Mandados de Injunção (ação que
visa suprir a falta de regulamentação de uma
norma da Constituição por Lei Complementar) diretamente ao STF.
CONTEXTUALIZAÇÃO
O objetivo da norma que trata da aposentadoria especial é proteger o trabalhador
que, durante sua jornada laboral, é submetido
a condições prejudiciais à saúde e à integrida-

de física e que, justamente por esse motivo,
tem o direito de se aposentar por menor tempo de serviço prestado em relação aos demais
servidores do regime estatutário.
A Constituição Federal proíbe a adoção de critérios diferenciados aos abrangidos pelo regime que dispõe sobre previdência, ressalvados casos cujas atividades sejam
exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, conforme dispõe a Lei nº 8.213, que regula a
aposentadoria especial para os trabalhadores regidos pela legislação trabalhista.
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QUEIJO MINAS ARTESANAL

Tesoureiro do CRMV-MG é jurado em Concurso
O produtor José Baltazar da Silva, do
município de Serra do Salitre, região do Alto
Paranaíba, venceu a sétima edição do Concurso Estadual de Queijo Minas Artesanal.
A premiação dos vencedores aconteceu no
dia 05 de junho, em Belo Horizonte, durante a abertura oficial da 54ª Exposição Estadual Agropecuária.

Participaram da disputa 30 produtores cadastrados no IMA. Eles foram classificados após vencerem os concursos regionais
do queijo minas artesanal nas seis regiões
identificadas como produtoras tradicionais
da iguaria.
Os objetivos do evento são estimular a
produção com qualidade, divulgar e valori-

zar o queijo minas artesanal. Os queijos foram avaliados de acordo com os critérios:
apresentação, cor, textura, consistência, paladar e olfato.
A comissão julgadora foi composta
por oito integrantes, dentre os quais o tesoureiro do CRMV-MG, João Ricardo Albanez.

LEGISLAÇÃO

IN 13: Norma proíbe avermectinas em produtos veterinários
A Instrução Normativa n°13, publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, no dia 30 de maio de 2014
vem trazer mudanças para os produtos veterinários.
Segundo a publicação, fica proibida a
fabricação, manipulação, fracionamento, comercialização, importação e uso de produtos antiparasitários de longa ação que contenham como princípios ativos as lactonas

macrocíclicas (avermectinas) para uso veterinário e suscetíveis de emprego na alimentação de todos os animais e insetos.
Dessa forma, a IN também suspendeu
os registros anteriormente concedidos aos
produtos acima mencionados.
Para o presidente do CRMV-MG, Nivaldo da Silva, a medida é importante e enfatiza a necessidade da exigência do receituário
veterinário. “A atual gestão do CRMV-MG

vem trabalhando fortemente na busca da implementação da exigência do receituário veterinário para compra de medicamentos. Além
disso, a questão destaca também a importância do Responsável Técnico nos estabelecimentos veterinários, este sim, já previsto em
lei. O CRMV-MG tem atuado na fiscalização,
juntamente com o Instituto Mineiro de Agropecuária buscando coibir práticas irregulares”,
explicou.

REPÚDIO

CRMV-MG manifesta-se sobre vídeo de maus tratos
O CRMV-MG declara-se indignado
com as imagens de maus tratos a cavalos, exibidas pela Rede Record. O vídeo, exibido no
programa Repórter Record Investigação do
dia 16 de junho, mostra o “encantador de
cavalos” Monty Roberts assitindo passivamente a um espancamento de um potro. O
animal leva ao todo 60 chicotadas durante a
chamada “doma bruta”. A gravação ocorreu
durante a Exposição do Cavalo Mangalarga
Marchador, em Belo Horizonte, em 2011.
A apuração realizada pela Record mostrou que os peões que participaram da doma foram orientados por Monty Roberts,
inclusive ele aparece em uma das cenas pe-
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dindo para que um dos homens aperte o
cabresto. Um dos participantes da sessão de
tortura do animal afirmou que nunca tinha
agido daquela maneira antes, e, para obedecer Roberts, nome famoso na indústria, acabou seguindo suas orientações e espancou o
cavalo. A reportagem mostra que Roberts
exibe esse vídeo para ilustrar como é o tratamento que os cavalos recebem na América
Latina e como suas palestras podem mudar
a maneira de pensar das pessoas.
Diante disto e principalmente das imagens de maus tratos exibidas, o CRMV-MG
manisfesta seu repúdio e indignação com
essas ações. O Conselho esclarece que não

foi constatada a participação de médicos
veterinários ou zootecnistas.
O CRMV-MG destaca, ainda, que a
técnica de doma racional não é aplicada com
violência e exige a participação de profissionais devidamente capacitados. Além disso, o
Conselho ressalta que está atento às práticas
de maus tratos aos animais e que trabalha
para coibir tais ações. Trata-se de um compromisso com os profissionais da Medicina
Veterinária e da Zootecnia.
Existe um inquérito em andamento
na justiça com relação a este caso.
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

Curso atrai Responsáveis Técnicos de frigoríficos
Cerca de 35 pessoas participaram do
curso de “Atualização para Responsáveis
Técnicos de frigoríficos”. Realizado pelo CRMV-MG e organizado pela Agropec Consultoria, o curso foi conduzido pelos profissionais da Gerência de Inspeção de Produtos
do Instituto Mineiro de Agropecuária (GIP/
IMA), Antônio de Souza Filho e Patrícia
Barros Reis Fonseca.
Para Antônio de Souza Filho, a realização do curso é uma iniciativa muito importante, tanto para os responsáveis que
estão na indústria quanto para o próprio
serviço de Inspeção do IMA. “A interação
proporcionada pelo curso é fundamental
para que haja um maior alinhamento das
informações e aprimoramento de processos,
resultando em melhor desempenho nos estabelecimentos. A troca de informações sobre as regras do IMA e as realidades expressadas pelos responsáveis técnicos, são de
grande valia e impactam diretamente no
trabalho diário. O público do curso é exclu-

sivamente de profissionais e isso faz que as
discussões sejam muito produtivas. Enfim,
todos ganham”, explicou Filho.
NOVOS CURSOS DE TREINAMENTOS
EM RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Em parceria com a AGROPEC e o
IMA, o CRMV-MG realizará novos treinamentos em Responsabilidade Técnica, durante o segundo semestre de 2014. Estes cursos acontecerão em Belo Horizonte e nas
demais sedes administrativas do Conselho
Regional localizadas em seis diferentes regiões do estado de Minas Gerais.
Conforme cursos anteriormente realizados, os profissionais regularmente inscritos neste CRMV-MG farão investimentos
financeiros diferenciados em relação aos não
inscritos. Estes cursos fazem parte da política
de investimentos deste Conselho Regional,
em Educação Continuada, que apenas neste
ano de 2014 já beneficiou 300 profissionais de
Minas Gerais. Estão previstos cursos para trei-

namentos nas seguintes áreas:
- RT de Frigoríficos
- RT de Laticínios
- RT de Casas Agropecuárias
- Cursos de Rotulagem de Alimentos
- Cursos de Produtos com Padrões de Identidade e Qualidade
Investir em Educação Continuada faz
parte da política de Valorização e Respeito
Profissional do CRMV-MG. A participação
de todos irá refletir na maior qualificação
profissional.
Para mais informações, consultar o site
da Agropec (cursos.defesaagropecuaria.com)
ou pelo telefone (31) 3466-2161.

Participantes e professores do curso

NORMATIZAÇÃO

Novas regras sobre registro, inscrição e cancelamento
A partir de julho passam a valer as novas regras sobre a inscrição, o registro, o cancelamento e a movimentação de Médicos Veterinários e Zootecnistas no Conselho Federal de
Medicina Veterinária (CFMV) e nos 27 Conselhos Regionais (CRMV’s) do país.
Uma das novidades é a inscrição provisória para os bacharéis. Outra é a possibilidade
de o profissional suspender sua inscrição, alternativa antes garantida
somente aos aposentados. A nova norma também estende a possibiExpediente
lidade de registro para empresas rurais, além de simplificar o processo
de registro para Pessoa Jurídica (PJ).

AGENDA

CRMV-MG na 40ª EXPOMONTES
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O CRMV-MG marca presença na 40ª Exposição Agropecuária de
Montes Claros (EXPOMONTES), entre os dias 03 e 13 de julho. Através
da Delegacia Regional de Montes Claros, o Conselho marca presença
com stand, visando uma maior aproximação tanto dos médicos veterinários e zootecnistas da região, como da comunidade local.
O evento acontece no Parque de Exposições João Alencar Athayde,
em Montes Claros e deve reunir cerca de 300 expositores.
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