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PALAVRA DO PRESIDENTE
Caros colegas médicos veterinários e
zootecnistas de Minas Gerais,
Desde que assumimos a missão de presidir o CRMV-MG temos buscado honrar a
confiança depositada por todos os colegas
que acreditaram em nossas propostas de
trabalho. E temos trabalhado bastante, tendo atitudes e posturas corretas em relação
às nossas profissões. O sistema CFMV/CRMV’s é presidencialista e como tal recai sobre o presidente todas as responsabilidades
administrativas, financeiras, jurídicas e penais do Conselho, conforme estabelece a legislação vigente. Portanto, responsabilidade
não se divide. Assim, assumimos nossas responsabilidades, tomando as decisões que,
nos momentos decisivos, julgamos serem as
mais corretas para o exercício do cargo, decisões estas que depois são avaliadas pela Diretoria e pelo Plenário do CRMV-MG, formados por colegas conselheiros do maior
valor.
Ainda, conforme a Lei n° 5517/68 que

criou o sistema CFMV/CRMV’s e definiu as
missões do Conselhos de Classe, nenhum
cargo ocupado por qualquer diretor, conselheiros ou pelos delegados regionais é remunerado, sendo o seu exercício de caráter honorífico e em benefício da sociedade. Temos
ressaltado estes aspectos não só neste espaço, como em palestras e contatos com os
colegas. Infelizmente, muitos ainda desconhecem as finalidades e ações do CRMVMG em prol das duas categorias profissionais que integram este Conselho. Entretanto, isto tem sido um estimulo para que possamos continuar com as nossas principais
bandeiras: Valorização e Respeito Profissional; indo cada vez mais aos diferentes rincões destas Minas Gerais, para alcançar cada
vez mais os profissionais que atuam no interior do estado.
Nos 45 anos de história deste CRMVMG, esse é um marco da atual gestão. Para
aproximar o CRMV-MG ainda mais dos colegas, abrimos novas delegacias regionais e

modernizamos algumas já existentes, sempre com o intuito de mostrar que o CRMVMG, tanto na sua sede administrativa em
Belo Horizonte, como nas unidades regionais, é a Casa do Veterinário e do Zootecnista, a nossa casa. Afinal, todos precisam saber
que o Conselho é de todos os profissionais.
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente

PROJETO DE LEI

Exercício ilegal da profissão de médico veterinário
pode ser crime
O Projeto de Lei, PL, 7323/2014, de
autoria do deputado federal Guilherme Campos, torna crime o exercício ilegal da profissão de médico veterinário, a exemplo do que
já ocorre hoje com médicos, dentistas e farmacêuticos. Se a proposta for aprovada, quem
for flagrado exercendo a profissão, ainda que
de forma gratuita, sem autorização legal ou
excedendo seus limites estará sujeito à detenção de seis meses a dois anos e à aplicação de
multa, caso a prática vise lucro.
Segundo o deputado, a administração
de medicamentos e a realização de cirurgias
em animais por pessoas não habilitadas devem ser tipificadas como ato criminoso de
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maus tratos aos animais e, portanto, suscetíveis à penalidades. “É inegável que o Médico Veterinário presta relevante serviço não
só de proteção à saúde animal, mas também
à saúde pública, como no caso das zoonoses,
doenças transmitidas pelos animais aos humanos. Portanto, apenas classificar o exercício
ilegal como contravenção não é suficiente para inibir tal prática sendo necessária uma punição mais severa”, afirmou.
O PL altera o artigo 282, do Decretolei no 2.848 e está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
da Câmara dos Deputados.

JUIZ DE FORA

Mesa Redonda
com profissionais
A diretoria da SOMVEMATA informa
que estão sendo programados eventos
para o segundo semestre de 2014. Assim, com o apoio do CRMV-MG,
será realizada no dia 20 de agosto, uma
mesa redonda com profissionais do
CRMV-MG, Prefeitura, IMA e Vigilância Sanitária. O evento ocorre de 19h às
21h, no auditório da Escola de Governo
da Prefeitura de Juiz de Fora, bairro La
deira, em Juiz de Fora.
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EXPOMONTES

Conselho participa da 40ª edição do evento
Aconteceu entre os dias 02 e 03 de julho, no Parque de Exposições João Alencar Athayde, a 40ª edição da feira agropecuária de
Montes Claros, a Expomontes.
O CRMV-MG esteve presente na exposição, contando com
um stand para atender aos profissionais e interessados em informações a respeito da atuação e exercício profissional da Medicina Veterinária e da Zootecnia. Entre as atrações da Expomontes, evento
contou com leilões de cavalos da raça mangalarga marchador, shows,
exposição agropecuária e cerca de 70 stands.
Para o presidente do CRMV-MG, professor Nivaldo da Silva,
a participação em eventos como a Expomontes é muito significativa.
"Através da participação nestes eventos, estamos conseguindo mostrar
à sociedade a importância do veterinário e do zootecnista no dia a
dia, bem como promover a valorização destas profissões", relatou.
Diretoria e conselheiros no stand do CRMV-MG em Montes Claros

PLENÁRIA ITINERANTE EM MONTES CLAROS
Paralelamente à Expomontes, o CRMV-MG realizou o VI Fórum de Regionalização das atividades do Conselho, no dia 5 de julho.
O objetivo do Conselho foi buscar uma maior aproximação dos profissionais residentes no interior, visando orientá-los a respeito do exercício profissional e a Anotação de Responsabilidade Técnica.
O evento é oportunidade de aproximação do CRMV-MG com os profissionais e também da identificação de demandas e necessidades
regionais.

SETOR PET

Associados e empresários discutem tributação de produtos
O CRMV-MG recebeu, mais uma vez,
associados e empresários do setor pet para
discutir a portaria nº 367 da Secretaria de
Estado da Fazenda, que estabelece um aumento nos tributos dos produtos nutricionais para cães egatos somente em Minas.
Tais 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.
“Não podemos silenciar com esta portaria, que poderá causar desemprego para os
médicos veterinários e, além provocar perdas de divisas para o nosso estado e prejudicado também no tratamento dos animais”,

afirmou o presidente do CRMV-MG, prof.
Nivaldo Silva.
Outra entidade que vem dando apoio
à categoria é a Anclivepa, através do seu presidente Dr. Bruno Divino, que participou de
todas as reuniões na coordenação das atividades, fazendo a integração dos médicos
veterinários, empresários do setor, como
distribuidores e fabricantes.
O grupo passa a contar também com
a colaboração da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-BH). Presente à reunião, o vicepresidente para Assuntos Econômicos da entidade, Vilson Mayrink, acenou a possibilidade da criação de uma câmara setorial para

o mercado PET Mineiro. Também participou
do encontro o deputado estadual Fred Costa.

As reuniões têm ocorrido na sede do CRMV-MG

SISTEMA CFMV

Regionais voltam a se reunir pela modernização administrativa
O primeiro passo para a modernização
e a padronização dos processos de trabalho do
Sistema CFMV/CRMVs foi dado em maio deste ano, em Brasília, por representantes do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV)
e de todos os 27 Conselhos Regionais (CRMV’s).
Na ocasião, eles se dividiram em grupos de
trabalho - com integrantes das cinco regiões
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do país – para identificar os macroprocessos
dos Conselhos Regionais e os processos de trabalho a eles vinculados.
No dia 21 de julho, foi dado o segundo
passo, ou seja, o primeiro de dez encontros nos
quais o CFMV e os CRMV’s estarão novamente juntos para mapear os processos definidos
como críticos, na reunião de maio. Nestes en-

contros que vão ocorrer até o fim de outubro,
as equipes devem desenhar o processo de trabalho atual, identificar as disfunções e delinear
as tarefas necessárias para a execução das atividades relativas aos processos organizacionais.
Após a conclusão dessa tarefa, os envolvidos
terão uma semana para enviar ao CFMV críticas, sugestões ou dúvidas.
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VALE DO AÇO

Encontro reúne médicos veterinários
A Sociedade de Medicina Veterinária
do Vale do Aço realizou um encontro com
médicos veterinários da região de Vale do
Aço no dia 22 de julho, no município de
Coronel Fabriciano.
Vinte e quatro profissionais da Medicina Veterinária discutiram as dificuldades
dos profissionais que ingressam no mercado
de trabalho. O diretor técnico da Sociedade,
Jardel Lopes, comentou que uma das dificuldades é eliminar os estabelecimentos que
atuam sem o devido registro no CRMVMG. Segundo Lopes, os profissionais da

região buscam a ampliação da atuação do
Conselho.
Representando a diretoria do CRMVMG, o prof. Nivaldo da Silva esteve presente
na ocasião, com o intuito de ouvir e discutir
as questões que limitam a atuação do profissional veterinário. Na opinião de Lopes, o
encontro atendeu os objetivos propostos.
“Foi uma satisfação geral. É importante
poder contar com o apoio do órgão que fiscaliza o exercício profissional da medicina
veterinária e ter oportunidade de reunir
estes profissionais”, declara.

ELEIÇÕES CRMV-MG

Fique atento!
O processo eleitoral do CRMV-MG para a próxima gestão administrativa já
começou. Conforme edital publicado
no dia 25 de julho, a eleição será realizada no dia 30 de outubro de 2014.
Fique atento às comunicações que estão
sendo enviadas por email e Correios.
Lembre-se, o voto é obrigatório e pode
ser realizado pessoalmente ou por correspondência.

Objetivo é discutir as questões que limitam a atuação do veterinário

ZOOTECNIA

Melhor artigo publicado em 2013 tem autores da
UFLA
A 51ª Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Zootecnia (SBZ), realizada em
Aracaju (SE), de 29 de julho à 1º de agosto,
teve entre seus destaques as premiações aos
melhores trabalhos e artigos publicados em
2013. O prêmio “Geraldo Gonçalves Carneiro”, atribuído ao melhor artigo científico
publicado nas áreas de Nutrição Animal,
Forragicultura ou Genética e Melhoramento Animal, foi atribuído à equipe do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras (DZO/UFLA).
O artigo intitulado “Content of plasmatic glycerol and activity of hepatic glycerol kinase in broiler chickens fed diets containing different sources and concentrations
of glycerine”, traz os resultados da tese de
doutorado de Verônica Maria Pereira Bernardino, que teve a orientação do professor
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Paulo Borges Rodrigues. O artigo tem a
coautoria de Paulo Borges, Luciana de Paula
Naves, Priscila Vieira e Rosa, Márcio Gilberto Zangerônimo, Elisângela Minati Gomide, Mariana Masseo Saldanha e Renata
Ribeiro Alvarenga.

Verônica Bernardino com o prêmio da
Sociedade Brasileira de Zootecnia
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MEDICINA VETERINÁRIA

Ministro do Trabalho promete agilizar o processo regulamenta o exercício
da profissão
Passados 46 anos de sua criação, a estrutura e o modelo de organização do Sistema CFMV/CRMVs já não conseguem responder às demandas, cada vez mais complexas, dos médicos veterinários da sociedade brasileira. “Basta lembrar que a economia brasileira tem forte sustentação no
agronegócio, onde a Medicina Veterinária
exerce papel fundamental em todas as etapas da cadeia produtiva de produtos de
origem animal. O Brasil é um dos maiores
produtores agrícolas do mundo, porque foi

capaz de evoluir para atender às necessidades de um mercado consumidor global
cada vez mais exigente. A Medicina Veterinária também cresceu e se desenvolveu, mas
o modelo de normatização e de fiscalização
do exercício da profissão permanece mesmo
do século passado”, afirmou o presidente do
CFMV, Benedito Arruda.
Por isso, o Conselho Federal, depois
de discutir as necessidades de reformulação
da Lei, encaminhou uma proposta ao Governo Federal, que está em tramitação há

mais de um ano. “Estivemos com a então
ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann,
que entendeu a nossa demanda e nos orientou a tratar do assunto diretamente com o
Ministério do Trabalho”, explicou o presidente do CFMV, Benedito Arruda, ao ministro Manoel Dias, em encontro ocorrido
em junho, no qual foi solicitada agilidade na
análise da proposta, considerando a relevância do tema para melhorar a qualidade dos
serviços prestados à sociedade.

CONSELHO ATIVO

CRMV-MG participa de Ciclo de Palestras na UFV
O CRMV-MG participou de ciclo de
palestras promovido pela “Veterinarius”,
empresa junior criada pelos estudantes do
Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Viçosa. Durante o mês de
junho foram realizadas palestras sobre temas de interesse para a formação profissional dos acadêmicos daquela instituição de
ensino, ministradas pelos médicos veterinários Dr. Messias Lobo (Chefe do setor de
fiscalização do CRMV-MG) e Dr. Vitor Márcio Ribeiro (Professor da PUC Betim).
O Exercício da Responsabilidade Técnica e Leishmaniose Visceral Canina foram

temas abordados pelos dois palestrantes, respectivamente. Participaram 66 acadêmicos
que doaram para instituições carentes de
Viçosa, alimentos não perecíveis arrecadados durante a realização das palestras.
O CRMV MG participa ativamente
no processo de Educação Continuada dos
profissionais inscritos no Conselho, bem
como na formação dos novos veterinários e
zootecnistas. Diversas instituições de ensino
da Medicina Veterinária e da Zootecnia em
Minas Gerais recebem os benefícios da atuação do CRMV-MG na promoção das duas
profissões.

CASA ABERTA

Alunos da UFJF visitam a sede do
CRMV-MG
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Orientados pelo professor Adolfo Firmino Da Silva Neto, cerca
de 40 alunos da primeira turma de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Juiz de Fora estiveram em visita à sede do CRMVMG, no dia 24 de julho.
A visita foi uma oportunidade de colocar os alunos em contato
com o órgão responsável pela fiscalização da Medicina Veterinária.
O presidente do CRMV-MG, Nivaldo da Silva, teve uma breve conversa com os alunos, esclarecendo sobre a atuação do órgão.

Dr. Vitor Ribeiro falou sobre
a Leishmaniose Canina
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