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PALAVRA DO PRESIDENTE
Caros colegas,
Estamos diante de novos tempos, com
a sociedade exigindo de nós profissionais,
um trabalho com maior competência e habilidades e, principalmente, comprometido
com os princípios da ética. Veterinários e
zootecnistas são prestadores de serviços e
devem ter consciência que nossos clientes,
antes de buscar nossos serviços, também
buscam informações junto às midias sociais.
Todos conhecem seus direitos de consumidores e, muitas vezes, consultam mais de um
profissional em caso de dúvidas ou por desacordo com a forma do atendimento. Isto
tem resultado no aumento em mais de 80%
nos processos éticos instaurados por este
CRMV-MG, assim como de processos na
justiça que resultam em ações penais e indenizações.
Estas preocupações têm levado o
CRMV-MG a buscar novos modos de atuação. Além de agir diretamente como órgão
fiscalizador, o CRMV-MG passou a utilizar
a Educação Continuada como uma ferramenta de fiscalização do exercício profissional.
A criação de um grande número de cursos
de Medicina Veterinária e de Zootecnia em

nosso Estado trouxe novas atribuições e
preocupações, especialmente com o desempenho dos colegas no exercício das profissões. Além de investimentos em Educação
Continuada, passamos a investir no Marketing Profissional, para mostrar à sociedade,
usuária de nossos serviços, o que fazemos
por ela e que a maioria da população desconhece. Assim procuramos socializar nossas profissões e garantir um mercado de
trabalho para os veterinários e zootecnistas.
Este mês de novembro tivemos a aprovação, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Federal, do projeto de
lei que criminaliza o exercício ilegal da Medicina Veterinária. Esperamos que o plenário
da Câmara aprove esta alteração do Código
Penal e possamos, assim, combater de forma
mais efetiva a ação de leigos na prática ilegal
da profissão. Importante que todos os colegas façam chegar aos deputados federais
mineiros o apoio a este projeto, pedindo a
sua aprovação pelo Congresso.
Nos aproximamos do final de ano. São
grandes as expectativas em relação a 2015. Os
desafios são muitos, mas mesmo assim estamos renovando os compromissos assumidos
para fazer a gestão deste CRMV-MG. Com o

apoio da diretoria, do corpo de conselheiros
e funcionários deste Conselho seremos capazes de realizar a gestão que esperam de nós.
Agradecemos o apoio de todos.
Desejamos aos médicos veterinários e
aos zootecnistas destas Minas Gerais e a seus
familiares um Feliz Natal e que 2015 seja um
ano de muito sucesso para todos.
Saúde e paz!
Atenciosamente
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747

LEGISLAÇÃO

CCJ da Câmara dos Deputados aprova PL que torna crime o exercício ilegal
de profissão do médico veterinário
O exercício ilegal da profissão do médico veterinário pode ser incluído entre as
hipóteses de crime previstas no atual Código Penal, caso seja aprovado um projeto
de lei (PL) que tramita na Câmara dos Deputados. No dia 12 de novembro a Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou o
parecer do PL 7.323/14, que prevê a alteraCRMV-MG COM VOCÊ

ção do artigo 282 do Decreto Lei 2.848/
1940.
De autoria do deputado federal Guilherme Campos (PSD/SP), o texto diz que
quem exercer, mesmo que de forma gratuita, a profissão do médico veterinário sem
autorização legal ou excedendo os limites,
deverá cumprir a pena de detenção de seis

meses a dois anos. Além disso, haverá multa nos casos de a prática do crime visar o
lucro.
A matéria segue, agora, para apreciação do plenário.
Com informações da Assessoria de Comunicação
do CFMV
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GESTÃO

CRMV-MG participa de I Encontro Administrativo do Sistema CFMV/CRMVs
Entre os dias 25 e 27 de novembro, a diretoria do CRMV-MG esteve em Brasília para
I Encontro Administrativo do Sistema CFMV/
CRMVs. O evento teve como objetivo buscar
aperfeiçoar e melhorar o sistema dos Conselhos, tanto a nível federal quanto regional, a
fim de proporcionar uma melhor prestação de
serviços à sociedade.
Além do Conselho mineiro, os outros 26
estados estiveram representados. As discussões
sobre o Encontro e a sua preparação iniciaramse em maio, quando os Conselhos Regionais
começaram a se envolver em atividades que buscassem o seu aperfeiçoamento.
Minas Gerais esteve representado pelo

presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo da Silva, a vice presidente, Drª Therezinha Porto, o
tesoureiro, Dr. João Ricardo Albanez, o superintendente executivo, Dr. Joaquim Amâncio, o chefe
do setor de Fiscalização, Dr. Messias Lôbo e o chefe
do setor de Registro, Paulo Henrique Milagres.
Na ocasião, o superintendente do Conselho de Minas Gerais fez uma palestra sobre
Mapeamento de Processos, um dos principais
temas do Encontro. “Discutimos o mapeamento
de processo de todas as áreas do Conselho, financeiro, setor de registro, de cobranças, de compras
e outros. Houve também a aprovação desse mapeamento, que é o desenho técnico dos procedimentos de cada setor”, explicou.

Amâncio diz que com a aprovação o
próximo passo é criar indicadores para medir
a qualidade, eficiência e eficácia dos serviços,
para assim beneficiar cada vez mais os inscritos no sistema CFMV/CRMVs.
Entre as atividades realizadas durante o
encontro esteve a homologação do mapa final e
os Procedimentos Operacionais Padrão (POP)
de seis processos de trabalho: Fiscalização; Julgamento de Processo Ético Profissional; Atendimento a Clientes; Compras/Licitação; Gestão de
Recursos Financeiros; e Manutenção de Infraestrutura e Logística. O próximo passo é a elaboração do Plano de Ação que será implementado
nos CRMVs.

REUNIÃO ANUAL

Melhoria no sistema jurídico dos Conselhos é tema do IX Encontro de
Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs
Brasília sediou nos dias 13 e 14 de novembro o IX Encontro de Assessores Jurídicos do Sistema Conselhos Federal e Regionais de Medicina
Veterinária (CFMV/CRMVs). O evento contou
com a participação de advogados que representaram 21 CRMV’s do Brasil. A reunião é realizada anualmente e sempre no final do ano. Este
ano, teve como objetivo pontuar as ações dos
Conselhos em relação às atividades privativas dos
médicos veterinários em geral.

O assessor jurídico do CRMV-MG, Dr.
José Geraldo Ribas, esteve presente no evento.
“Dessa vez o que ficou mais evidenciado foi a
necessidade de um entendimento cada vez mais
rebuscado por parte dos assessores jurídicos, no
sentido de resguardar os interesses dos Conselhos Regionais e Federal de Medicina Veterinária com relação ao registro de empresas no
quadro de pessoas jurídicas dos Conselhos”, relatou.

O Encontro contou com a participação
do ministro do Superior Tribunal de Justiça,
Napoleão Nunes Maia Filho, onde esse indagou
a importância do registro de empresas junto aos
Conselhos. “O ministro nos incumbiu pessoalmente que elaborássemos um memorial e encaminhassemos ao seu gabinete mostrando
tudo que nós temos de decisões judiciais com
relação ao registro de empresas ”, finaliza Ribas.

SAÚDE ANIMAL

Simpósio Internacional de Leishmaniose em Belo Horizonte
A Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais Regional Minas
Gerais (ANCLIVEPA-MG) e a Brasileish realizaram, entre os dias 15 e 16 de novembro, o
XI Simpósio Internacional de Leishmaniose
Visceral Canina, com a participação de pesquisadores do Brasil e de outros países, como
Espanha, Paraguai e Argentina.
O Simpósio teve como objetivo principal discutir a Leishmaniose desde a sua etimologia, diagnóstico e tratamento, até a sua
prevenção. Ao todo foram quase 20 palestras
ao longo dos dois dias. O evento teve o apoio
do CRMV-MG através do Programa de Educação Continuada, e contou com a participação do presidente do Conselho, prof. Nivaldo
da Silva, que na abertura destacou a importância da investigação científica.
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O presidente da Anclivepa Minas, Dr. Bruno Divino, explica que “a função do evento é
mostrar aos colegas que trabalham com pequenos
animais o que tem sido estudado e feito de mais
moderno, não só no Brasil, mas no mundo todo,
sobretudo na Europa, principal pólo de pesquisa
e ensino sobre a leishmaniose”.
Com a doença cada vez mais em evidência, principalmente com relação a saúde humana, Divino conta que para o ano que vem o
Simpósio contará com conteúdos mais abrangentes. “A leishmaniose é um tema que não tem
fim. Assim como algumas doenças não tem cura
comprovada, então os desafios são maiores.
Quando ela passa a ser integrante do Sistema
Único de Sáude, muda o foco do estudo e isso é
um novo desafio, é um novo tema e gera novos
conteúdos para o próximo ano”.

A participação do público esse ano, segundo Divino, ficou na média do evento, que é
de 150 a 200 pessoas, entre profissionais, estudantes e pesquisadores. Ele fala que o apoio do
CRMV-MG é crucial na realização desse tipo de
evento. “Se não fosse o CRMV-MG esse evento
não conseguiria ser realizado. Sem a Educação
Continuada não conseguiríamos ter um evento
de boa qualidade com preço adequado aos colegas”, finaliza.

Dr. Manfredo Werkhauser e
o prof. Nivaldo da Silva
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

SOMVEMATA promove palestra sobre padronização de clínicas veterinárias
Com o apoio do CRMV-MG, a Sociedade de Médicos Veterinários da Zona da
Mata (SOMVEMATA) promoveu no dia 18
de novembro, um encontro em Juiz de Fora,
com a presença do Dr. Bruno Divino, presidente da Anclivepa Minas, ministrando
uma palestra sobre Gerenciamento de Riscos na Clínica Veterinária.
Com a temática de Padronização Documental de Procedimentos no Atendimento
de Pequenos e Grandes Animais, o evento
colocou em foco as discussões sobre o tema,
já que a cada dia ele está mais em evidência.

“O assunto é importante, porque assim podemos conscientizar e evitar que os colegas
médicos veterinários não venham a sofrer
processos ou qualquer outra forma de penalidade pelo atendimento fora de padrão”,
conta o presidente da SOMVEMATA, Luciano Puga.
Puga ainda destaca que grande parte
dos processos éticos encaminhados ao
CRMV-MG está relacionado ao atendimento e falta de documentação que comprovam que os procedimentos foram realizados dentro dos princípios éticos, assim

“os colegas não têm como se defender, muita das vezes, porque não tem os documentos
padrões e aceitos para comprovar”.
Para evitar isso, Luciano Puga diz que
pretende organizar, em parceria com o
CRMV-MG, alguns eventos durante o próximo ano, para beneficiar os profissionais de
Juiz de Fora e de cidades vizinhas. “A parceria do Conselho com a SOMVEMATA é
muito importante. Queremos contar sempre com este apoio e trazer palestrantes de
renome como forma de valorizar a Educação Continuada”.

ZOOTECNIA

Comissões elaboram propostas para alterar resolução do CFMV
que especifica o campo de atividades
O IV Fórum das Comissões Nacional
e Regionais de Educação em Zootecnia, dos
Conselhos Federal e Regionais de Medicina
Veterinária (Sistema CFMV/CRMVs) aconteceu nos dias 10 e 11 de novembro, em
Brasília, com a elaboração de uma proposta
para atualizar a Resolução CFMV nº 619/94,
que especifica o campo de atividades da Zootecnia.
A presidente da Comissão Nacional de
Educação em Zootecnia (CNEZ), Ana Cláudia Ambiel Corral Camargo, encerrou os trabalhos enaltecendo a relevância dos assuntos
discutidos, a interação entre os participantes
e a representatividade significativa, já que o
evento reuniu membros de comissões de 13

estados, além do Distrito Federal.
O pesquisador da Epamig e conselheiro
do CRMV-MG, Dr. Adauto Ferreira foi um
dos representantes de Minas Gerais no Fórum. “Foi feita uma nova sugestão da resolução, alterando alguns itens e encaminhada
ao Conselho Federal para que avalie a proposta. Também foi apresentado pela Comissão o trabalho realizado ao longo da atual
gestão do CFMV”, explicou.
O Conselho de Minas Gerais também
teve a professora Dra. Antônia de Maria
Filha Ribeiro como representante. O evento
aconteceu na sede do CFMV e contou com
a participação de representantes de: Minas
Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito

Santo, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro,
Mato Grosso, São Paulo, Sergipe, Bahia,
Mato Grosso do Sul e Paraíba

CADERNOS TÉCNICOS

CRMV-MG e UFMG renovam convênio para 2015
O CRMV-MG renovou o convênio com
a Escola de Veterinária da UFMG para publicação dos Cadernos Técnicos da Medicina
Veterinária e Zootecnia no ano de 2015.
Assim como nos anos anteriores, serão publicadas quatro edições, cujos temas serão escolhidos entre 17 já pré definidos.
Os investimentos do CRMV-MG partem do Programa de Educação Continuada
e somam R$ 279 mil. Para o tesoureiro do
CRMV-MG, João Ricardo Albanez, a renovação do Convênio é importante para os
CRMV-MG COM VOCÊ

profissionais e reforça ainda mais a parceria
com a Escola de Veterinária. “É uma parceria de muitos anos. Já são 72 Cadernos produzidos e tem uma aceitação muito grande.
É um projeto em que os profissionais recebem as tecnologias, as inovações, ou mesmo as informações de que ele necessita no
seu dia a dia”.
Os Cadernos Técnicos são enviados
aos profissionais via Correios e também
podem ser visualizados e estão disponíveis
para download no site do Conselho.
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AVALIAÇÃO POSITIVA

Comissão de Animais Selvagens faz balanço das ações realizadas em 2014
A Comissão de Animais Selvagens se
reuniu em plenário durante todo o dia 21
de novembro na sede do CRMV-MG, em
Belo Horizonte, para avaliar o trabalho desempenhado durante o ano. Na oportunidade também foi discutido o planejamento
das ações que serão realizadas em 2015.
Para Marcus Vinicius Romero, presidente da Comissão, esse foi um ano de resultados positivos, com destaque para ações
como a participação na Campanha Nacional
de Combate ao Tráfico de Animais Selvagens
e a busca pela qualificação e valorização do
profissional que atua no manejo de fauna.
"Além dessas ações a Comissão criou propostas e ideias de melhorias, tanto para a

questão do animal em cativeiro, quanto para
o animal de vida livre”, explicou.
Para o próximo ano o objetivo é que
sejam realizados diversos eventos, tanto para
os inscritos no Conselho, quanto para a população de forma geral. “Faremos eventos de Educação Continuada para os colegas e de educação ambiental para a sociedade, como
forma de conscientizar quanto à importância
do médico veterinário e do zootecnista que
atuam com manejo de fauna”.
Romero diz que outra meta para 2015
é a aproximação com os órgãos ambientais,
principalmente porque a gestão de fauna está
sendo passada do IBAMA para o Instituto
Federal de Floresta (IFF). “Queremos estar

em maior contato para melhor a gestão de
fauna no nosso estado, não só a gestão dos
profissionais em atuação, mas queremos
saber como os animais serão manejados em
cativeiros e vida livre, por exemplo”, finaliza.

Membros da Comissão estiveram
reunidos no dia 21 de novembro

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Simpósio Internacional de Diagnóstico por Imagem Veterinário
Em uma parceria com a Universidade Federal de Lavras, a UFMG sediou nos dias 22 e 23 de novembro, no Centro de Convenções da
Escola de Engenharia, o IV Simpósio Internacional de Diagnóstico por Imagem Veterinário. O evento contou com a participação de profissionais,
estudantes e pesquisadores de várias partes do Brasil e também da Argentina, Colômbia, EUA e Inglaterra.
Durante a abertura do evento o presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo da Silva, destacou a importância de uma maior aproximação da Medicina Veterinária com a medicina humana, especialmente
com relação a novas tecnologias. “Aconselho que os colegas invistam os seus conhecimentos na área do
diagnóstico. É importante que se tenham centros de diagnósticos que se assemelhem aos humanos”, disse.
Para o presidente do Simpósio, professor Renato Cesar Sacchetto Tôrres, eventos como esse
são importantes para que haja um compartilhamento de estudos e experiências entre os participantes. “É gratificante vermos reunidos profissionais e futuros profissionais trocando conhecimentos sobre novas tecnologias, como a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, além
do aprimoramento das mais tradicionais, cujos benefícios para a saúde dos animais são cada vez
maiores”.
Além do apoio do CRMV-MG, por meio do Programa de EduExpediente
cação Continuada, o Simpósio também contou com a parceria do Colégio Brasileiro de Radiologia Veterinária, ANCLIVEPA-MG e da AssoMALA DIRETA
ciação Brasileira de Radiologia Veterinária.
POSTAL
PRESIDENTE
Prof. Nivaldo da Silva
9912266628/2010-DR/MG/MG
Com informações da assessoria de imprensa da Escola de Veterinária - UFMG
CRMV-MG Nº 0747

REENCONTRO

Encontro de ex alunos

CRMV-MG

TIRAGEM
11.500 exemplares
ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO
Natália Fernandes Nogueira Lara - Mtb nº 11.949/MG
ESTAGIÁRIO
Estevão Mendes
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

IMPRESSO EM
PAPEL RECICLADO

Já está programado o reencontro de ex alunos da turma Carneiro Viana
(2º/2004) da Universidade Federal de Minas Gerais, em comemoração
aos 10 anos de formatura. O evento será realizado no Maquiné Park
Hotel, em Caetanópolis, entre os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro.
Informações: Camila Haddad (31) 9207-3847 e Mayra (31) 9211-8800.

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
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