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PALAVRA DO PRESIDENTE
Prezados colegas,
Cada vez mais o CRMV-MG consolida-se como entidade representativa dos
médicos veterinários e zootecnistas de
Minas Gerais. As ações fiscalizadoras do
exercício profissional, missão maior deste
CRMV-MG, alcançam todas as regiões de
nosso estado, mostrando a presença cada
vez maior deste Conselho de Classe junto
aos colegas. Recentes Resoluções do CFMV,
que visam a melhor atuação dos profissionais, estão sendo devidamente aplicadas
pela fiscalização do CRMV-MG, sempre
precedidas de orientações técnicas para sua
aplicabilidade.
Desde que assumimos a direção do
conselho, mudamos alguns paradigmas de
atuação do CRMV-MG, onde a orientação,
o respeito e a valorização profissional passaram a ser marcas de nossa gestão. Isto só
foi possível graças ao apoio dos demais

membros da Diretoria, corpo de conselheiros e pela ação sempre presente dos funcionários desta casa, a quem agradecemos por
todo o empenho em fazer do CRMV-MG,
cada vez mais, “A casa do Médico Veterinário e do Zootecnista”.
Diversas ações foram desenvolvidas
neste mês de fevereiro de 2015 mostrando a
expansão de nossas atividades e uma incessante luta em prol de nossas profissões. Vale
salientar, que a Valorização e Respeito Profissional passam também pela mudança da
forma de atuação dos colegas. Atuar dentro
dos preceitos da ética, com competência e
compromisso são importantes para que a
sociedade, a quem prestamos nossos serviços, passe a nos ver como profissionais que
atendem aos seus anseios, afinal somos
todos “prestadores de serviços”, e nossos
clientes são cada vez mais exigentes quanto
à qualidade dos serviços que prestamos.
Vamos juntos trabalhar pela Valoriza-

ção e Respeito profissional, afinal, o Conselho é de todos!
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente do CRMV-MG

CONSELHO ATIVO

UNIPAM inaugura Centro Clínico Veterinário
Foi inaugurado no dia 20 de março o
Centro Clínico Veterinário de Patos de
Minas. O objetivo do Centro é atender à formação dos alunos do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Patos
de Minas (UNIPAM).
O evento contou com a presença de
autoridades e representantes de diversas entidades ligadas a área. O CRMV-MG esteve
representado pela médica veterinária e delegada da Unidade Regional do Triângulo
Mineiro, Sueli Cristina de Almeida, que
falou sobre o Centro Clínico. “É uma estrutura muito bem montada, que proporcio-
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nará aos graduandos de Medicina Veterinária da UNIPAM a oportunidade de realizar
práticas, garantindo a eles uma melhor formação profissional. Será uma maneira de
solidificar a parte teórica aprendida em sala
de aula”, comenta.
O Centro Clínico Veterinário da Unipam foi construído em uma área de aproximadamente 30 mil metros quadrados. Uma
estrutura menor, com cerca de 1800 metros
quadrados, reúne as clínicas, salas de vacinação, fisioterapia e contará também com
laboratórios e centros cirúrgicos para pequenos e grandes animais. Sala de necrop-

sia, baias, piquetes e currais completam o espaço.

Inauguração ocorreu no dia 20 de março
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CONVÊNIO

Diretoria do CRMV-MG se reúne com o novo
diretor geral do IMA
Com o objetivo de buscar uma maior
aproximação com o órgão, parte da diretoria
do CRMV-MG esteve reunida com o novo diretor geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, Marcio da Silva Botelho, onde ambos
se colocaram à disposição um do outro.
Estiveram presentes na reunião o presidente do Conselho, prof. Nivaldo da Silva, Therezinha Porto, vice presidente e a conselheira
eleita Patrícia Alves Ferreira. O diretor geral comentou ainda suas pretensões, principalmente
relacionadas à gestão financeira do órgão.

Na pauta, assuntos de interesse da
Medicina Veterinária e Zootecnia

NOVA DIRETORIA

Sociedade Rural de Montes Claros empossa
membros
No dia 17 de março ocorreu a posse
da nova diretoria da Sociedade Rural de
Montes Claros. O evento aconteceu no Parque de Exposições João Alencar Athayde, em
paralelo ao lançamento comercial da 41º
ExpoMontes. Osmani Barbosa Neto foi reeleito presidente da Sociedade para o biênio
2015/2016.
Com relação aos trabalhos frente à Sociedade Rural, o presidente empossado assegurou o apoio ao produtor rural,
principalmente pelo período econômico
atual. “É grave a situação de muitos produtores rurais e a minha permanência se faz
necessária para finalizar as ações que estão
em curso” explica.
Diversos órgãos e autoridades compareceram à cerimônia de posse e lançamento
da Exposição. O CRMV-MG esteve representado pelo prof. Nivaldo da Silva. Na oportu-

nidade foi apresentado o layout da ExpoMontes 2015, evento que conta com o apoio
do Conselho. Este ano, além de estande, o
CRMV-MG realizará cursos com o apoio da
Associação Veterinária Associação Norte
Mineira de Médicos Veterinários e Zootecnistas (AVZ).
Assessoria do CRMV-MG com
informações do Jornal de Notícias

Na foto, o presidente do CRMV-MG, Nivaldo
da Silva, o presidente reeleito Osmani Neto e o
conselheiro do CRMV-MG, Affonso Júnior

Seguro Responsabilidade Civil Profissional
O CRMV-MG está firmando um convênio com a empresa Liraes Seguros. A parceria
tem o objetivo de oferecer aos profissionais
inscritos no Conselho condições especiais para
a adesão ao Seguro de Responsabilidade Civil
Profissional para Veterinários.
O seguro visa à proteção dos médicos veterinários de qualquer adversidade que possa
surgir no exercício da profissão. Entre os serviços prestados na cobertura estão: custos de
defesa; responsabilidade por ato, erro ou omissão; danos morais; difamação, calúnia e injúria, entre outros.
Os interessados devem entrar em contato
com a Liraes Seguros através do telefone (31)
3482-9005 ou pelo email liraes@liraes.com.br

LEITE
O Mapa prepara um conjunto de ações para
aumentar a qualidade do leite, capacitar trabalhadores e ampliar exportações. Um programa de estímulo à produção e consumo do leite beneficiará
produtores dos cinco principais estados que garantem o abastecimento do país: Minas Gerais,
Goiás, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do
Sul. O principal pilar do programa é a assistência
técnica. Além de cursos de capacitação, outra prioridade será a erradicação da brucelose e da tuberculose, amplamente disseminadas no território
brasileiro. O Mapa estuda criar fundos estaduais
para indenização por animais contaminados, mas
antes vai acelerar o levantamento da situação epidemiológica dos cinco estados.
Os produtores também deverão contar com
uma linha de crédito especial para custeio e investimento.
(Fonte: Assessoria de Comunicação Social- Mapa)

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Veterinária e Zootecnia podem ganhar espaço no Congresso Nacional
Em encontro realizado entre o presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo da Silva,
e a deputada federal Raquel Muniz (PSC), a
mesma afirmou que irá buscar uma maior
inserção dos assuntos relacionados à Medicina Veterinária e a Zootecnia no Congresso
Nacional.
A conversa ocorreu durante a cerimônia de posse da nova diretoria da Sociedade

Rural de Montes Claros, quando a deputada
destacou a relevância das duas profissões
para o agronegócio brasileiro.
Segundo o presidente do CRMV-MG,
a contribuição de Raquel Muniz é altamente
relevante. “Contar com um apoio como
este, nos ajuda na busca de uma maior valorização dos médicos veterinários e zootecnistas do nosso país”, destaca.

A deputada federal Raquel Muniz
destacou a importância da Medicina
Veterinária e da Zootecnia

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Unidade Regional do Sudoeste promove curso para profissionais
Por meio de sua Unidade Regional do
Sudoeste de Minas, o CRMV-MG realizou
no dia 12 de março as palestras "Endocardiose x Cardiomiopatia Dilatada" e "Sopros
cardíacos como auscutá-los”, ministradas
pelo médico veterinário Moacir Leomil
Neto, professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Cerca
de 35 profissionais participaram do evento.
De acordo com o médico veterinário
Dr. Edson Figueiredo da Costa, delegado da

Unidade, a oportunidade abriu caminhos
para novos eventos de Educação Continuada ao longo do ano. “Já temos previsão
de outros dois cursos. Um para o final de abril,
que será realizado com o apoio da Embrapa.
E, ainda, outro sobre leishmaniose e oncologia, a ser realizado em dezembro”, comenta.
Outros cursos estão sendo pesquisados para serem inseridos na agenda da Unidade Regional, como de produção animal e
gado de leite. “A ideia é capacitar os veteri-

nários e zootecnistas com o melhor nível
possível”, finaliza Costa.

Atividade faz parte do Programa de
Educação Continuada do CRMV-MG

REGISTRO

Profissionais que não apresentarem diploma em um ano após formatura
terão carteiras suspensas
O CRMV-MG lembra aos profissionais portadores de Carteira Profissional
Provisória a necessidade de apresentação do
diploma no período de um ano após a emissão da Carteira. Expirado esse prazo, a inscrição é cancelada automaticamente, conforme
previsto na legislação. Sem a inscrição no

CRMV-MG o profissional não pode ser Responsável Técnico e caso tenha cadastro no
junto ao Instituto Mineiro de Agropecuária
(IMA) este também será cancelado.
O profissional que tiver a sua Carteira
cancelada e exercer a Medicina Veterinária,
estará atuando de forma ilegal, ficando su-

jeito às penalidades previstas na legislação.
Para mais informações o profissional
deve entrar em contato com o Setor de Registros do CRMV-MG pelo telefone (31)
3311 - 4100.

HOMENAGEM

ONG Ponto Terra tem trabalho reconhecido pela Câmara de BH
A organização não governamental
Ponto Terra foi homenageada no dia 31 de
março pela Câmara Municipal de Belo Horizonte pelos seus 15 anos de trabalho. O presidente da ONG, Ronaldo Vasconcellos,
recebeu das mãos da vereadora Elaine Matozinhos um diploma de agradecimento ao trabalho desenvolvido ao longo dos anos.
A cerimônia contou com a presença

CRMV-MG COM VOCÊ

de representantes de diversos órgãos, inclusive do CRMV-MG, através de seu presidente, prof. Nivaldo da Silva, que reconhece
o importante trabalho desenvolvido pela
ONG Ponto Terra.
A ONG foi fundada no ano 2000, e
desde então tem se dedicado à promoção de
ações voltadas para o meio ambiente e para
a sustentabilidade.

Ronaldo Vasconcelos comanda
as atividades da ONG
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REELEIÇÃO

Conselheiro do CRMV-MG é empossado presidente da Conaes
A Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Conaes) reelegeu na
quarta-feira, 18 de março, João Carlos Pereira da Silva para a presidência. A cerimônia de eleição e posse foi conduzida pelo
ministro interino da Educação, Luiz Cláudio Costa, em Brasília.
Órgão colegiado de coordenação e supervisão do Sistema Nacional de Avaliação

da Educação Superior (Sinaes), a Conaes
tem as atribuições de propor e avaliar dinâmicas, procedimentos e mecanismos da avaliação institucional de cursos e de desempenho
dos estudantes. O Sinaes reúne informações
do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), das avaliações institucionais e dos cursos.
João Carlos da Silva foi reeleito

AVERMECTINA

Justiça suspende proibição
Alvo de conflito entre a indústria veterinária e os frigoríficos de carne bovina no
ano passado, a Instrução Normativa nº
13/2014 do Ministério da Agricultura, que
proibiu temporariamente o uso de avermectinas de longa ação (vermífugos largamente
usados na pecuária brasileira), foi suspensa
pela 17ª Vara Federal do Distrito Federal. Na
prática, a Justiça acolheu os argumentos do
Sindam, sindicato patronal que representa
a indústria veterinária, liberando as vendas
e a produção do vermífugo.
Para o juiz Victor Cretella Silva, a decisão de proibir o medicamento foi
"abrupta", já que anteriormente o Ministério da Agricultura recomendava apenas que
os medicamentos fossem vendidos sob controle especial. "É de se questionar se não seria
mais coerente a sua manutenção sob regime
de controle especial", disse. Quando a proi-

bição foi criada, o Ministério da Agricultura
alegou riscos à exportação de carne bovina,
por conta das diversas detecções de resíduos
em carne enlatada exportada para os EUA.
O presidente do CRMV-MG, Nivaldo
da Silva, mantém sua opinião, ressaltando a
necessidade da exigência do receituário veterinário para compra de medicamentos. “A
atual gestão do CRMV-MG vem trabalhando fortemente na busca da implementação da exigência do receituário veterinário
para compra de medicamentos. Além disso,
fica evidente a importância do Responsável
Técnico nos estabelecimentos veterinários,
já previsto em lei.”, explicou.
Assessoria do CRMV-MG com
informações do Valor Econômico

ANUIDADE

O 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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