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PALAVRA DO PRESIDENTE
Prezados colegas,
Inevitavelmente sempre fazemos uma
avaliação das ações desenvolvidas ao longo
do ano que se encerra. Em 2014 o CRMVMG atuou de forma ativa no cumprimento
de sua missão de fiscalizar o exercício profissional da Medicina Veterinária e da Zootecnia, conforme estabelecem as leis nºs
5517/68 e 5550/68. Na reunião anual da
equipe de fiscalização deste Conselho de
classe foram apresentados os resultados do
setor. Mais de 85% dos 853 municípios do estado receberam visitas dos fiscais do CRMVMG, realizando ao todo, 6064 fiscalizações
durante o ano que passou. Os resultados
foram apresentados na última reunião Plenária do Conselho, recebendo os elogios de
todos os conselheiros, pois apresentou números que mostram a eficiência das ações propostas pela atual diretoria na modernização
dos processos de gestão do CRMV-MG.
As ações pela Valorização e Respeito
profissional foram também avaliadas pelos
conselheiros na última Plenária de 2014. A
presença do CRMV-MG na Expozebu, pela

primeira vez, e na Expomontes, são considerados marcos na história dos 45 anos do
CRMV-MG. Possibilitou apresentar nossas
profissões à sociedade e o que elas fazem
pelo desenvolvimento do setor produtivo
em nosso país. Outros eventos também
marcaram nossa presença junto à midia
(jornais, rádio e televisão) e à população.
Desta maneira levamos aos cidadãos, que
utilizam nossos serviços, a cada vez mais reconhecer a nossa importância e, assim, divulgar o que fazemos em prol da sociedade.
Muito mais acontecerá em 2015.
Outro marco em 2014 foram os resultados da eleição para a diretoria e conselheiros. A aprovação de 82% dos colegas à
Chapa Experiência e Renovação mostrou o
acerto das ações desta atual gestão que, renovada, irá conduzir os destinos da Medicina Veterinária e da Zootecnia, a partir de
maio de 2015. Novamente nossos agradecimentos a todos aqueles que participaram
deste processo.
Renovamos aqui os compromissos assumidos quando fomos eleitos em 2012 e a
promessa de fazer uma gestão cada vez mais

voltada para o Respeito e Valorização das
nossas profissões. Devemos fazer cada vez
mais para que CRMV-MG seja a “Casa do
Veterinário e do Zootecnista”.
Em nome da diretoria, conselheiros e
servidores do CRMV-MG, desejamos um
ano de 2015 de muita prosperidade, paz e
saúde para todos.
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747

UNIDADES REGIONAIS

CRMV-MG renomeia seus escritórios em Minas
Com o intuito de uma melhor distribuição dos trabalhos e atender de
forma mais eficaz os inscritos, desde o início do ano as Delegacias Regionais do
CRMV-MG começaram a ser chamadas
de Unidades Regionais. Para isso, foram
aproveitadas as Regiões Administrativas
do estado de Minas Gerais para readequar
as unidades.
CRMV-MG COM VOCÊ

Assim, todas as regiões do estado contam com uma Unidade do CRMV-MG.
No dia 30 de janeiro será inaugurada
mais uma Unidade. Sediada em Ipatinga,
será o sétimo escritório do Conselho no
interior de Minas. O objetivo é proporcionar uma melhor distribuição dos trabalhos e atender de forma mais eficaz os
profissionais inscritos.

Ainda no dia 30 será realizado o VII
Fórum de Regionalização das Atividades
do CRMV-MG, que discutirá a atuação
do Conselho na Unidade. Na mesma
oportunidade será realizada a 457ª Reunião Plenária Ordinária Itinerante, com a
participação da diretoria e corpo de conselheiros. Ambos os eventos são abertos à
participação do público.
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BALANÇO 2014

Trabalhos e resultados
Buscando cada vez mais aprimorar o
atendimento aos profissionais de Medicina
Veterinária e da Zootecnia, o CRMV-MG
trabalhou intensamente no ano de 2014.
Um ano marcado por grandes eventos e realizações, como a comemoração dos 45 anos
de fundação do Conselho de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. Mais
de quatro décadas marcadas pela busca do
reconhecimento do profissional da Medicina Veterinária e da Zootecnia.
Outro grande destaque do trabalho do
CRMV-MG durante o ano, foram as participações junto ao poder público na melhoria de políticas relacionadas ao trabalho

desenvolvido pelo Conselho, como a participação em reuniões do Conselho Estadual
de Política Agrícola (Cepa), Conselho de
Administração do Instituto Minero de
Agropecuária (IMA), Conselho Estadual de
Saúde, Audiências Públicas na Assembléia
Legislativas e Câmaras Municipais de BH e
cidades do interior, Encontro Administrativo do Sistema CFMV/CRMVs, diversos
projetos junto aos legisladores, entre outros.
“Houve uma evolução muito grande
do Conselho, em todos os sentidos. Destaco
a participação maciça dos conselheiros. É
uma coesão importante de todos, e isso nunca tinha acontecido. Mostra que a diretoria

e os conselheiros estão unidos para trabalhar em benefício de nossas profissões”, destaca Dr. Manfredo Werkhauser, conselheiro
há mais de 15 anos.

O CRMV-MG marcou presença
nos grandes eventos de 2014

ELEIÇÕES NO CRMV-MG

Mais de oito mil profissionais participaram do processo eleitoral em 2014
No dia 30 de outubro de 2014, aconteceu na sede do CRMV-MG, em Belo Horizonte, a eleição para escolha da diretoria e
do corpo de conselheiros que vão comandar
as ações do Conselho no triênio 2015-2018.
A Chapa Experiência e Renovação recebeu
82% dos votos válidos.
Houve duas modalidades de voto: presencial e por correspondência. 1630 profissionais de Medicina Veterinária e da

Zootecnia escolheram votar pela primeira
modalidade, outros 6608 profissionais, optaram por voto de correspondência. Ao
todo, houve 6700 votos válidos, 414 brancos,
636 nulos e 427 anulados por irregularidades no cadastro do profissional.
A eleição contou com grande participação dos profissionais, o que é muito importante para dar sequência ao trabalho de
valorização da Medicina Veterinária e da

Zootecnia em Minas Gerais.
O profissional que não participou do
processo eleitoral e não apresentou justificativa dentro do prazo legal, vai receber
uma multa de acordo com o estabelecido no
Artigo 14º da Lei 5517. No caso do CRMVMG, a multa para a não participação na última eleição será encaminhada a partir de
fevereiro/15.

FISCALIZAÇÃO

Ações serão intensificadas
O setor de Fiscalização é o responsável
por supervisionar os estabelecimentos médicos veterinários e averiguar se estes estão
cumpridos as normas de acordo com o que é
definido pelos órgãos de saúde pública.
Segundo dados do próprio setor, em
2014 mais de 85% dos municípios do estado
receberam visitas dos fiscais do CRMV-MG.
A meta é para que em 2015 todos os estabelecimentos dos 853 municípios de Minas Gerais
sejam fiscalizados. Ao todo, foram realizadas
6064 fiscalizações durante o ano que passou.
“Tivemos algumas dificuldades para a
realização efetiva do nosso trabalho. Ao
longo do caminho algumas mudanças foram
necessárias para se obter um resultado satisfatório e encaminhar para um melhor desempenho em 2015”, conta o chefe do Setor de
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fiscalização, Messias Lôbo.
No final de 2014, toda a equipe de fiscalização do CRMV-MG se reuniu, na sede
do Conselho, em Belo Horizonte, para a
avaliação das atividades desenvolvidas em
2014 e planejamento de ações futuras, tendo
como norteadora a resolução 1.015, do
CFMV, que estabelece condições para o funcionamento de estabelecimentos médicos
veterinários.
Durante a reunião, os fiscais foram submetidos a um treinamento para exigir a adequação em relação aos estabelecimentos.
“Dentro da preparação, do treinamento que
eles receberam, foi elaborado um check-list, no
qual o fiscal vai ao estabelecimento e verifica se
ele está ou não adequado”, esclarece Lôbo.
“Em primeiro momento o fiscal vai

fazer um diagnóstico de situação e ver se o
estabelecimento está de acordo com a Resolução 1.015, para em um segundo momento,
já dentro da estratégia de fiscalização, o estabelecimento ser orientado a promover as
adequações e ficar conforme o que normatiza o Conselho Federal”, finaliza.

Equipe de fiscalização do CRMV-MG
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CADERNOS TÉCNICOS

CRMV-MG e UFMG renovam convênio para 2015
No final de 2014 o CRMV-MG e a Escola de Veterinária da UFMG assinaram
novo convênio para a 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
Conselho, Dr. João Ricardo Albanez, a renovação do Convênio é importante para os

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 a informações que ele necessita no seu dia a dia”.
Os Cadernos Técnicos são enviados via
Correios aos profissionais em situação regular
junto ao CRMV-MG. Eles também estão disponíveis no site do Conselho, na aba Cadernos Técnicos (www.crmvmg.org.br).

JURÍDICO

Cresce número de processos éticos
O número de processos éticos profissionais julgados pelo CRMV-MG tem crescido a cada ano. Em 2014, o número chega
a 10 processos, sendo na sua maioria de clínicas de pequenos animais, e grande parte
por negligência dos profissionais.
De acordo com o conselheiro do
CRMV-MG, Dr. Affonso Lopes de Aguiar
Júnior, em comparação com os anos anteriores houve um aumento significativo. Segundo Lopes, a tendência é que nos
próximos anos o número de processos aumente, principalmente pela entrada de

novos profissionais no mercado. “Na gestão
atual do Conselho, nos estamos agilizando
esses processos para que não haja um acumulo de um ano para o outro, visto que a
demanda a cada ano só aumenta”.
Lopes atribui o maior volume de processos as instituições de ensino, que segundo
ele, nem sempre preparam adequadamente os
profissionais para entrar no mercado de trabalho. “O que eu vejo é que os profissionais
não estão preparados pelas próprias instituições de ensino para interagir no mercado,
para começar a exercer a profissão. O cliente

está mais exigente, ele cobra mais, e, infelizmente, hoje o que vemos são profissionais não
aptos a exercer a profissão”.
Para o futuro, o Conselheiro diz que
deve haver uma maior conscientização para
os profissionais, visto que a denúncia de negligência é a maior causa de instauração de
processo ético-profissional. “Eu creio que o
CRMV-MG pode ajudar, assim como as associações também podem fazer isso. Pode
ser feito um trabalho de orientação junto a
esses profissionais, como acontece com o
Projeto de Educação Continuada”.

REGISTROS

Atendimento de excelência foi a marca do setor em 2014
Em 2014, 1005 médicos veterinários
requereram sua inscrição junto ao CRMVMG, um aumento de aproximadamente
13% em relação a 2013. O número de zootecnistas foi de 65, e se manteve na média
anual, assim com o número de empresas,
que oscilou pouco e fechou 2014 com 758
inscrições.
O chefe do Setor de Registros do
CRMV-MG, Paulo Henrique Milagres,
conta que o ano de 2014 foi de muito trabalho, no entanto, com resultados positivos. “É
muito desafio e ainda temos muitas coisas
para melhorar. A cada ano vai crescendo
cada vez mais a questão do cliente buscar a
resolução do seu problema de imediato”.
O Conselho recebeu aproximadaCRMV-MG COM VOCÊ

mente 5.953 demandas via Correios, seja
ofícios, cartas ou requerimento de inscrição
de pessoas físicas e jurídicas, e expediu 4.122
correspondências. Tudo isso realizado pelo
Setor de registros.
Paulo Henrique conta que uma nova
área está demandando um pouco mais de
trabalho do Setor. “Uma área que está crescendo no Conselho é a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). É um
documento em que o profissional para exercer determinada atividade precisa ter esse
documento para passar pelos órgãos sanitários”. Em 2014 foi feito o cadastro de aproximadamente 2090 ART’S.
Em 2015 o desenvolvimento do trabalho realizado pelo setor de registros vai ficar

muito mais rápido e dinâmico, já que todo o
acervo está sendo digitalizado. A expectativa
é que esse processo seja completado até o
meio do ano. “Nos não vamos mais buscar o
processo físico, já vai estar tudo no computador, tudo digitalizado. Vai ser um passo muito
importante para a excelência no atendimento”, finaliza Paulo Henrique.

Equipe do setor de Registros do CRMV-MG
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

Iniciativas alcançam mais de 6.600 profissionais
O Programa de Educação Continuada
foi um grande braço no trabalho do CRMVMG desenvolvido ao longo de 2014. O Conselho teve participação em inúmeros
eventos realizados no estado, como pode ser
observado na edição nº 123 da Revista V&Z
em Minas. Foi histórica a participação do
Conselho na Expozebu 2014, maior exposição agropecuária zebuína do mundo.
Em 2014, mais de 600 profissionais
foram treinados em cursos realizados pelo

CRMV-MG, em diversas áreas de atuação
da Responsabilidade Técnica ou em cursos
e eventos nos quais teve intensa participação
do Conselho. Ao todo, 6664 mil profissionais participaram dos eventos.
Para o presidente do CRMV-MG, prof.
Nivaldo da Silva, os investimentos em Educação Continuada “compõe uma forma de fiscalização de nossas profissões, pois ao atualizar
e aperfeiçoar os colegas, estes estarão cada vez
mais preparados para bem exercer suas ativi-

Programa de Educação Continuada
beneficia profissionais

dades e, desta forma, estamos contribuindo
para a valorização e o respeito profissional”.

OPINIÃO

O mercado de trabalho do zootecnista para produção de carne brasileira
onde tenho a grata satisfação de fazer
parte dessa equipe, há cerca de cinco
anos como assessora pecuária.
Vale ressaltar que temos hoje no
mercado colegas zootecnistas assessores na área de gestão de propriedades
rurais, ,meu caso, além de assessores
comerciais. O resultado do trabalho
do zootecnista é reconhecido e comprovado, cada vez com
mais oportunidades.
Feliz 2015 para todos, em especial aos meus
colegas Zootecnistas.
Jenecy de Fatima Aparecida
Zootecnista CRMV 0643/Z
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Sou formada em dezembro de 1984 pela a Faculdade de Zootecnia
de Uberaba-FAZU. Desde então trabalho com Nelore-PO.
O Nelore representa 80% do gado de corte brasileiro. Nesse período
de 30 anos houve evoluções fundamentais no gado elite que contribuiu significativamente para a produção de carne no Brasil.
A tecnologia para crescimento da raça também sofreu modernizações. No início contávamos apenas com a Inseminação Artificial, hoje temos
Transferência de Embriões, com a FIV – fecundação “in vitro” e até mesmo
o Clone. Com isso, a seleção de animais ficou disponível para
qualquer investidor, em um menor tempo, competir na igualdade com
criatórios de até 100 anos de seleção – como o Grupo VR.
A Raça Nelore PO vem a cada dia melhorando em vários aspectos: fertilidade, habilidade materna, estrutura óssea, equilíbrio em membros e carcaça; resultando em um melhor desempenho em ganho de peso. Há 30 anos
tínhamos bois de 800 Kg; atualmente, com 34 -36 meses, temos animais de
mais de 1300 kg de peso vivo.
Esse elo da cadeia produtiva emprega um grande número de Zootecnistas em diversas áreas, tais como: centrais de coleta de sêmen, fábrica
de ração e sal mineral, associações, gerentes e superintendentes de propriedades rurais, entre outros.
A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), com a finalidade de divulgar a raça e premiar os melhores criadores e expositores,
bem como os melhores animais machos jovens e adultos e, fêmeas jovens
e adultas e também o melhor reprodutor, mantém um Ranking nacional.
Segundo o Ranking 2012-2013 e 2013-2014, o Melhor Criador foi
RIMA AGROPECUÁRIA, de Várzea da Palma-MG, onde seu superintendente é o zootecnista Cláudio Signorelli, formado pela Faculdade de Zootecnia de Uberaba. E, também levou a Medalha de Ouro para a Fêmea
Adulta RIMA FIV GLÓRIA e o Macho Adulto KAYAK DO MAFRA.
Já o resultado da Super Copa 2013-2014, foi medalha de Prata para
Pedro Venâncio Barbosa, Medalha de Ouro para Melhor Criador e Expositor do Estado de Minas Gerais e Medalha de Bronze Fêmea adulta para
Maltina Cristal. Sua propriedade fica em Pará de Minas – Minas Gerais,
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