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ZOOTECNIA

Comissão discute prioridades da área
No mês de fevereiro toda a equipe da
Comissão de Zootecnia do CRMV-MG esteve reunida na sede do Conselho, em Belo
Horizonte, para discutir a agenda de 2015.
Entre os assuntos acertados estão a escolha
de dez profissionais para serem homenageados durante as comemorações do Dia do
Zootecnista e também a definição de estrutura do III Seminário de Zootecnia.
Como projeto para este ano, ficou definida a criação da Comissão de Jovens Zootecnistas, com o objetivo de integrar
profissionais recém chegados à profissão.
“Essa Comissão é uma proposta da DiretoCRMV-MG COM VOCÊ

ria para que coloquemos zootecnistas mais
novos, com a finalidade de atrair mais profissionais e consequentemente prepará-los
para no futuro conduzirem as ações do
grupo e do Conselho”, explica o presidente
da Comissão, Dr. Adauto Barcelos.
Com a realização no primeiro semestre da Semana do Zootecnista e o III Seminário de Zootecnia, que acontecerá durante
a ExpoZebu 2015, em Uberaba, Barcelos
afirma que a Comissão já prepara novas
ações. “Estamos tentando estruturar dois
cursos para a segunda metade do ano: um
de Boas Práticas de Fabricação de Ração e

outro de Peritagem Ambiental. Estamos em
busca de empresas que apoiem esta iniciativa", finaliza.
1

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Curso de Manipulação e Cortes de Carnes
Nos dias 14 e 15 abril o CRMV-MG,
através de sua Comissão de Zootecnia, realiza,
com o apoio da Universidade Federal de Lavras (UFLA) e da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), o curso
de Manipulação e Cortes de Carnes, com o
objetivo de levar aos profissionais conhecimento acerca da carne nos estabelecimentos
comerciais. Ministrado pelo consultor empre-

sarial em cortes com 25 anos de atuação no
setor, Marcelo Bolinha, o treinamento é uma
oportunidade de aperfeiçoamento.
O conteúdo programático abrange os
seguintes temas: Higiene em estabelecimentos comerciais; Organização e apresentação
das carnes para comercialização; A carne que
o consumidor deseja; Cortes de bovino,
ovino, suíno e ave; Uma dessossa diferente –

agregação de valor e zero desperdício; Lucrando com cortes inovadores; Gerenciamento de câmara fria; Formação de preço;
Cortes do dianteiro e cortes do traseiro.
O curso, voltado para médicos veterinários, zootecnistas e estudantes dessas áreas,
ocorre no Anfiteatro da EPAMIG Sul de
Minas, campus da UFLA.

III Seminário de Zootecnia do CRMV-MG será realizado durante a Expozebu 2015
O III Seminário de Zootecnia do
CRMV-MG já tem data marcada. O evento
acontecerá nos dias 05 e 06 de maio durante
a ExpoZebu 2015, que será realizada no Parque de Exposição Fernando Costa, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.
Os temas que serão debatidos no Seminário são focados no empreendedorismo,
inovação, marketing e qualificação profissional da cadeia agropecuária, tendo como
público alvo empresários, técnicos, estudantes, professores e pesquisadores.
No conteúdo programático do evento
está: A importância do empreendedorismo
e a inovação na dinâmica da cadeia agropecuária brasileira; Desenvolvimento profissional na cadeia do agronegócio pecuário;
Análise do ambiente negocial do agronegócio pecuário: desafios e oportunidades; Táticas de inserção profissional no agronegócio pecuário: uma visão de mercado;
Agronegócio brasileiro: depoimentos e vivência prática de um jovem empreendedor;
Avanços na governança e visão estratégica
na cadeia do agronegócio pecuário: diagnóstico de pontos críticos e propostas de

melhoria; Case de negócios na agropecuária
- visita técnica à Chácara Naviraí.
“Cada ano escolhemos um tema para
tratar, sempre visando apresentar áreas de
atuação da Zootecnia, esse ano é o empreendedorismo. A gente quer mostrar para os
profissionais que existem diversas áreas de
atuação, como empreendedor, por exemplo,
onde ele pode atuar de duas formas, no seu
próprio negócio ou no dos outros”, esclarece

o presidente da Comissão de Zootecnia do
CRMV-MG, Dr. Adauto Barcelos.
O evento organizado pela Comissão
de Zootecnia do CRMV-MG, tem o apoio
da Associação Brasileira de Zootecnistas,
Programa de Pós-Graduação em Mestrado
Profissional em Gestão e Inovação na Indústria Animal (FZEA/USP) e o Centro de
Inovação, Empreendedorismo e Extensão
Universitária - UNICETEX da FZEA/USP.

Evento tem como foco o empreendedorismo na Zootecnia

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CRMV-MG e IMA comunicam mudanças na emissão de GTA para aves, suínos
e animais aquáticos
O Conselho de Medicina Veterinária
de Minas Gerais (CRMV-MG) e o Instituto
Mineiro de Agropecuária (IMA) emitiram
um ofício circular conjunto informando
sobre o início da emissão da Guia de Transporte de Animais (GTA) eletrônica para
aves, suínos e animais aquáticos pelo Sistema de Defesa Agropecuário (SIDAGRO).
A medida entra em vigor em abril e visa
atender à Instrução Normativa n° 35, do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), do dia 02 de outubro de
2014.
A emissão da GTA eletrônica para esses
animais, somente poderá ser realizada pelo
médico veterinário habilitado que tenha
atualizado sua Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) junto ao CRMV-MG. Os seguintes prazos devem ser considerados:
● As ART’s averbadas até o dia 31 de dezembro de 2014 precisam ser atualizadas;
● As ART’s averbadas a partir de 02 de janeiro de 2015 não necessitam de atualização.
Para realizar a atualização, o profissional deve:
● Fazer contato com o setor de Pessoa Jurí-

dica do CRMV-MG para averbar nova ART
e atualizar seus dados cadastrais (nome, endereço, telefone, email, CPF e RG).
● Com a ART atualizada, o profissional deve
procurar a Gerência de Defesa Sanitária
Animal do IMA para que seja realizada a inserção como RT habilitado no SIDAGRO.
Aqueles profissionais que não efetuarem a atualização junto ao CRMV-MG até
o dia 31 de março de 2015 terão suas ART’s
referentes a aves, suínos e animais aquáticos
canceladas.
O PROFISSIONAL E A EXPLORAÇÃO
PECUÁRIA
No SIDAGRO as granjas de aves, suínos e criatórios de animais aquáticos serão
cadastrados como Exploração Pecuária dentro de cada propriedade rural.
Ressalta-se que para cada Exploração
Pecuária haverá um médico veterinário responsável técnico. Havendo necessidade da
determinação de outro profissional respondendo em eventual substituição ao titular, o
suplente deverá possuir uma ART na qual
conste, na descrição do serviço prestado

As medidas aplicam-se somente aos RT's das
áreas de suínos, aves e animais aquáticos

(campo 18), a observação “Veterinário Responsável Técnico substituto do profissional
‘X’”. Dessa forma, não será inserida no SIDAGRO mais de uma ART para a mesma
Exploração Pecuária sem que estejam discriminados os veterinários substitutos, com
as respectivas ART’s.
Por fim, o CRMV-MG e o IMA destacam que as medidas mencionadas aplicam-se
exclusivamente aos responsáveis técnicos para
as áreas de aves, suínos e animais aquáticos.

FISCALIZAÇÃO

Força-tarefa do CRMV-MG em Juiz de Fora
O setor de Fiscalização do CRMV-MG
realizou, durante o mês de fevereiro, uma
força-tarefa na Zona da Mata com o objetivo de fiscalizar todos os estabelecimentos
médicos veterinários da região. A ação foi
coordenada pelo chefe do setor, o médico
veterinário Messias Lôbo, e contou com a

participação dos fiscais Sérgio Antônio,
Leandro Aquino e Paulo Sérgio Brandão.
Em Juiz de Fora foram aplicados aos
estabelecimentos veterinários questionários,
tendo em vista as adequações com base na
Resolução CFMV nº 1.015/12, além da execução da fiscalização de rotina nos demais

estabelecimentos passíveis de registro no
CRMV-MG.
Ao todo, estabelecimentos de 40 municípios foram fiscalizados, dentre os quais
Muriaé, Cataguases, Leopoldina, Além Paraíba, Amarantina, Andrelândia, Belmiro
Braga e Matias Barbosa.

CONSELHO ATIVO

CRMV-MG firma parceria com grupo Agripoint
O CRMV-MG firmou parceria com a
AgriPoint para cooperação técnica. Com o
convênio, os profissionais inscritos no
CRMV-MG serão beneficiados com descontos de 10% nos cursos e eventos realizados
pela AgriPoint. Além disso, a empresa fornecerá conteúdo técnico para publicação na
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Revista V&Z. E, ainda, será cedido espaço
nos blogs MilkPoint, FarmPoint e Nossa
Matilha para as divulgações do Conselho.
Em contrapartida, o CRMV-MG
abrirá espaço para as divulgações da AgriPoint que tenham relação com a Medicina
Veterinária e a Zootecnia.
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INTERCÂMBIO

Presidente da Comissão de Animais Silvestres do CRMV-MG desenvolve
trabalho com filhotes de araras na Alemanha
O presidente da Comissão de Animais
Silvestres do CRMV-MG, Marcus Vinícius
Romero, embarcou em fevereiro para a Alemanha para fazer um estágio como médico
veterinário do Projeto Ararinha na Natureza, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), onde
participa, junto com outros médicos brasileiros, do processo de transferência dos fi-

lhotes de arara azul para o Brasil.
Durante a realização do projeto, Marcus
está aprendendo sobre manejo e criação de filhotes, e produzindo relatórios para o ICMBio,
onde conta os detalhes do processo e sobre a
sua participação, que em breve também poderá ser visto nos veículos informativos do
CRMV-MG, tais como boletim, revista e site.

Marcus Vinícius Romero trabalha na
transferência dos animais para o Brasil

REGISTROS

Entrega de Carteira na sede e no interior
O CRMV-MG parabeniza os novos
profissionais que se inscreveram no Conselho durante o mês de fevereiro. Ao todo,
foram realizadas as inscrições de 139 médicos veterinários e dois zootecnistas. No período, 31 novas empresas foram registradas.
As entregas foram realizadas na sede em

Belo Horizonte e na Unidade Regional do
Triângulo Mineiro, na cidade de Uberlândia.
Atualmente o CRMV-MG tem cerca
de 12.500 profissionais ativos, sendo 11.424
médicos veterinários e 1.062 zootecnistas.

Apenas em Belo Horizonte 109 novos
profissionais receberam a identificação

CONSELHO ATIVO

458ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-MG
Conselheiros e Diretoria do CRMVMG estiveram reunidos nos dias 24 e 25 de
fevereiro, em Belo Horizonte, para a 458º
Reunião Plenária Ordinária com o objetivo
de discutir ações para 2015 e fazer análises de
documentos.
Na pauta da reunião estavam as análises
das justificativas eleitorais das eleições que
aconteceram em outubro do ano passado e da

prestação de contas do exercício 2014. Além
disso, também foram examinadas as movimentações de pessoas físicas e jurídicas, tais como
registros, inscrições, cancelamentos e transferências. Ao todo, foram analisados mais de 500
processos durante os dois dias da Plenária.

AVISO

CRMV-MG alerta para o prazo final do
pagamento da Anuidade 2015
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IMPRESSO EM
PAPEL RECICLADO

Os profissionais que optaram pelo pagamento único ou parcelamento
devem ficar atentos ao prazo de vencimento, que será em 31 de maio. O
não pagamento na data definida sofrerá um acréscimo de 10%, mais 1%
ao mês, com correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) do IBGE, de acordo com a resolução do CFMV que estabeleceu o valor das anuidades para 2015.

Expediente
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