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PALAVRA DO PRESIDENTE
Prezados Colegas,
Como é de conhecimento de todos, a
missão do CRMV-MG é fiscalizar o exercício dos profissionais da Medicina Veterinária e da Zootecnia em defesa da sociedade.
Esta missão está definida pela Lei nº 5517
que criou o Sistema Conselho Federal e Regionais de Medicina Veterinária, no ano de
1968. Após 45 anos novas missões foram inseridas na atuação deste CRMV-MG, que
passou a investir, cada vez mais, no processo
de atualização e aprimoramento profissional dos colegas inscritos em Minas Gerais.
Acreditamos que melhor preparados, os
médicos veterinários e os zootecnistas estarão mais aptos a enfrentar os novos desafios
do mercado. Este é também um novo modelo de fiscalizar o exercício profissional.
Dentro destes novos paradigmas o
CRMV-MG passou a priorizar uma maior
aproximação com os profissionais, assim
como com os futuros ingressantes das duas
profissões fiscalizadas pelo Conselho. Mostrar aos futuros profissionais as ações do
CRMV-MG em defesa da Medicina Veteri-

nária e da Zootecnia e, dar a eles a conscientização da importância de ter nossas profissões regulamentadas por leis específicas,
certamente terá reflexos futuros na atuação
dos colegas. Hoje são 15.800 médicos (as)
veterinários (as) e 2.100 zootecnistas inscritos no CRMV-MG. Estes números tenderão
a aumentar consideravelmente nos próximos anos e nosso olhar deve estar voltado
para esta futura realidade.
Neste mês de abril o Conselho registrou sua presença em diversos eventos e
ações de Valorização e Respeito Profissional,
ações estas marcadamente inseridas dentro
do Programa de Educação Continuada do
CRMV-MG. A participação do Conselho
nestes eventos foi decorrente de demandas
apresentadas pelos colegas, e foram devidamente divulgadas em nossos veículos de comunicação. Para receberem informações e
participarem dos eventos promovidos e/ou
apoiados pelo CRMV-MG, os colegas devem
ter seus endereços (comerciais, residenciais
e/ou internet) atualizados junto ao Órgão de
Classe. Podem também visitar nosso portal de

serviços na internet (www.crmvmg.org.br)
constantemente atualizado sobre as ações do
nosso Conselho.
É importante a participação de um
número cada vez maior de colegas, afinal o
Conselho é de todos.
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente do CRMV-MG

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Comissão de Zootecnia do CRMV-MG promove Curso de Manipulação e
Cortes de Carnes
Nos dias 14 e 15 de abril a Comissão
de Zootecnia do CRMV-MG promoveu o
curso de Manipulação e Cortes de Carnes.
Realizado no Anfiteatro da Epamig, no
Campus da Universidade Federal de Lavras,
o curso foi ministrado pelo consultor empresarial Marcelo Bolinha, que tem mais de
25 anos de atuação no setor.
Limitadas a apenas 30 vagas, todas elas
foram preenchidas por profissionais da MeCRMV-MG COM VOCÊ

dicina Veterinária e Zootecnia, além de estudantes das duas áreas. Para o presidente
da Comissão de Zootecnia do CRMV-MG,
Dr. Adauto Barcelos, é importante a participação de todos os profissionais nesse tipo
de evento. “Conheci o Marcelo enquanto ele
realizava demonstração do curso em exposições. Após isso notei que os médicos veterinários e zootecnistas têm que ter esse tipo
de conhecimento, é importante para o cres-

cimento profissional”.
Além dos profissionais, estudantes das
duas áreas também puderam participar do
Curso, participação esta que é ressaltada
pelo Dr. Adauto Barcelos como muito importante. "Eles são os futuros profissionais
que estão entrando no mercado a cada dia,
e é importante mostrar o trabalho do Conselho para os estudantes”, comenta.
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

Passos recebe Ciclo de Palestras sobre Produção de Leite
No dia 29 de abril o CRMV-MG, através
de sua Unidade Regional do Sudoeste de Minas
Gerais e com o apoio da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), realizou o
Ciclo de Palestras sobre Produção de Leite na
cidade de Passos. O objetivo do evento foi levar
aos profissionais da região conhecimento acerca
das perspectivas da produção de leite, com foco
no que acontece no Brasil e no mundo.
O Ciclo contou com palestras da pesquisadora da área de socioeconomia, Dra. Rosangela Zoccal, e do analista, Dr. Lorildo Aldo
Stock, ambos da Embrapa Gado de Leite.
O zootecnista, professor da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) e
produtor rural Ricardo Godinho, teve a opor-

tunidade de participar do evento e avaliou de
forma positiva a proposta. “O mais importante é a capacitação técnica, é levar informação atualizada aos técnicos de campo. Com
isso eles irão fazer o papel de multiplicador,
vão adquirir a informação e levar para o produtor”. Mesmo tendo uma avaliação positiva,
Godinho faz uma ressalva para os próximos
eventos: “Foi muito bom e válido, os objetivos
foram alcançados. No entanto, poderia ser um
pouco maior”.
O delegado da Unidade Regional do
CRMV-MG no Sudoeste Mineiro, o médico
veterinário Edson Figueiredo da Costa, conta
que a participação dos profissionais foi muito
grande. “Em torno de 50 profissionais, entre

médicos veterinários e zootecnistas, participaram do Ciclo de Palestras”. Segundo o delegado
da Unidade, a expectativa é que outros eventos
do mesmo tipo sejam realizados nos próximos
meses. “Pretendemos trabalhar o máximo possível com a educação continuada”.

Profissionais da Embrapa Gado de Leite
ministraram palestras

LEGISLAÇÃO

Consulta Pública é aberta para reformulação do Código de Ética do Zootecnista
Está aberta a consulta pública para a
proposta de revisão do Código de Ética do
Zootecnista, criado pela Resolução CFMV
nº 413, de 10 de Dezembro de 1982.
A proposta foi elaborada pelo Grupo
de Trabalho (GT) composto com a finalidade de analisar e sugerir atualizações para
o novo texto do Código de Ética. O GT é
formado pelos zootecnistas Bruno de Souza
Mariano, Elis Aparecido Bento e Luis Fer-

nando Batista Pinto. Em março ocorreu a
primeira reunião do GT e, no final de abril,
o grupo concluiu o trabalho.
As sugestões poderão ser encaminhadas até o dia 12 de julho de 2015 ao Conselho
Federal de Medicina Veterinária (SIA Trecho
6, lt.130 e 140, Brasília-DF, CEP 71205-060)
com a indicação “Sugestões para atualização
do Código de Ética do Zootecnista”, ou pelo
e-mail: consultapublica@cfmv.gov.br.

Com informações da Assessoria de Comunicação do CFMV

EDUCAÇÃO CONTINUADA

8° Encontro de Zootecnistas do Norte de Minas
Aconteceu do dia 23 a 25 de abril o 8ª
Encontro de Zootecnistas do Norte de
Minas, no Instituto de Ciências Agrárias da
Universidade Federal de Minas Gerais, em
Montes Claros. O evento contou com pales-

tras sobre suinocultura, bovinocultura, avicultura e nutrição de cães e gatos, além da
2ª Mostra Científica de Produção Animal.
O Encontro teve a participação de estudantes, professores, pesquisadores e produto-

res ligados à área de produção animal. O Conselho de Minas apoiou o evento por meio do
Programa de Educação Continuada, e foi representado pela profª Antônia de Maria Filha
Ribeiro, conselheira do CRMV-MG.

CONSELHO ATIVO

Encontro de Presidentes dos CRMV's
Foi realizada nos dias 14 e 15 de abril,
em Londrina (PR), a Reunião Administrativa
dos CRMVs - Região Sul que contou com a
participação dos presidentes do CRMV-SC,
Dr. Pedro Jeremias Borba, do CRMV-PR, Dr.
Eliel de Freitas, do CRMV-MG, Dr. Nivaldo
da Silva e da secretária geral do CRMV-RS,
Dra. Gloria Boff.
Com o objetivo de trocar ideias quanto
aos projetos realizados regionalmente, os conselhos apresentaram suas ações de 2014 e início de 2015. Na pauta foram discutidas as

atividades de fiscalização de biotérios e abatedouros, o CRMV-SC apresentou propostas
de planos de ação referentes às normas que
devem ser aplicadas pelas Regionais como as
Resoluções do CFMV nº1041, nº 1068 e nº
1069. O CRMV-PR falou sobre o Sistema Online de Registro de Atividades do RT, colocado
em prática no Paraná em novembro do ano
passado e o CRMV-RS apresentou o trabalho
desenvolvido pela Escola Superior de Ética.
Também representando o CRMV-MG esteve participando das discussões o superin-

tendente executivo,
Amâncio.

Joaquim Paranhos

O Conselho de Minas esteve
presente com dois representantes

Profissionais se reúnem para elaboração dos Procedimentos Operacionais
Padrão do Sistema CFMV/CRMV's
Especialistas em Contabilidade, Finanças e Orçamento participaram, em Brasília, de
uma ação coordenada pelo Conselho Federal
de Medicina Veterinária (CFMV) para discutir
e unificar procedimentos na área de Finanças
do Sistema CFMV/CRMVs.
A reunião, ocorrida entre os dias 13 e
15 de maio, contou com a presença de 25
CRMVs, maior participação registrada até
o momento. O CRMV-MG foi representado
no encontro pelo tesoureiro, Dr. João Ricardo Albanez, pelo superintendente executivo, Joaquim Paranhos Amâncio, e pela
contadora Luana Sousa.
O grupo discutiu o Procedimento Ope-

racional Padrão dos processos “Gerir Recursos Financeiros” (Arrecadar e Executar Orçamento) e “Planejar Orçamento e Finanças”.
A líder da Área de Gestão de Processos
do CFMV, Francette Amorim, avalia como
excelente o resultado final da reunião. “O
trabalho será formatado e entregue para o
grupo revisor que vai analisar se está adequado com o que foi discutido. A validação
final será do CFMV que vai orientar a implantação”, afirma Amorim.
A padronização faz parte de uma nova
cultura organizacional que vem sendo implantada pelo Conselho Federal desde 2008
para atender ao novo cenário da sociedade

CRMV-MG promove treinamento para os novos
membros da Diretoria
Durante dois dias (28 e 29 de abril), o
Corpo de Conselheiros e a Diretoria do
CRMV-MG se reuniram para realizar o
treinamento dos novos membros da Diretoria. Paralelamente foi realizada a 460ª
Reunião Plenária Ordinária e Sessão de Julgamentos de Processos Ético-profissionais.
O treinamento foi voltado aos membros que comporão a Diretoria na gestão
2015/2017, que a partir de 26 de maio já respondem pelo Conselho. Na oportunidade,
os novos membros da Diretoria e Conselheiros conheceram o regimento do CRMVMG e a forma de atuação de cada setor, com
palestras realizadas pelo superintendente e
chefes dos setores: Jurídico, Registro, FiscaCRMV-MG COM VOCÊ

lização e Cobrança.
Como parte do treinamento os novos
membros da Diretoria puderam acompanhar a realização da 460ª Reunião Plenária,
última reunião realizada com membros da
Diretoria do triênio 2012/2015, e os julgamentos de Processos Ético-profissionais.
No encontro foram analisados mais de
300 processos administrativos relacionados
aos profissionais e às empresas registradas no
CRMV-MG, aplicação de penalidades e análises de projetos de educação continuada a
serem apoiados pelo Conselho de Classe.
Na ocasião ainda foi discutido o calendário de eventos para o segundo semestre
de 2015.

do conhecimento e à constante necessidade
de novas competências organizacionais.
A próxima reunião do grupo ocorrerá
entre os dias 25 e 27 de maio, em Belo Horizonte, para discussão do processo “Gerir
compras e contratações”.

Próxima reunião do grupo
ocorrerá em Belo Horizonte

ATENÇÃO!
Profissional, mantenha seu
cadastro atualizado junto
ao CRMV-MG para que você receba em dia nossos informativos. Atenção especial ao seu email, através
dele o Conselho envia a
Newsletter quinzenal, além
de convites e informações
sobre eventos, cursos, legislação, entre outros.
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ENCONTRO

CRMV-MG realiza palestra para universitários de Conselheiro Lafaiete
No dia 07 de abril o CRMV-MG esteve presente na Faculdade Presidente Antônio Carlos (Unipac) de Conselheiro
Lafaiete, na região Sudeste do estado. Na
oportunidade, o presidente do Conselho,
prof. Nivaldo da Silva, ministrou palestra
sobre a valorização profissional do médico veterinário e mostrou o trabalho desenvolvido
pelo órgão aos estudantes presentes.
A visita aconteceu durante a Semana

Acadêmica da Unipac e fez parte de uma
iniciativa do CRMV-MG, que cada vez mais
está próximo dos estudantes e dos futuros
profissionais.
Segundo Silva, visitas como esta são um
passo importante para o Conselho em sua
busca por um maior contato com os graduandos. “É muito bom estar próximo dos
universitários, poder apresentar o exercício
da profissão e, principalmente, mostrar a

atuação do CRMV-MG”, comentou.

Alunos da Unipac
acompanharam a palestra

EDUCAÇÃO CONTINUADA

VII Simpósio Nacional do Cavalo Atleta
O Simpósio Internacional do Cavalo
Atleta (SIMCAV) chegou a sua sétima edição promovendo seminários e apresentação
de alta relevância na área relacionada à equinos. Realizado entre os dias 23 e 25 de abril,
o evento contou com a participação de 350
pessoas e com a abordagem de vários temas,
como biomecânica da locomoção, emergência e cuidados críticos, fisiologia de exercício, gastroenterologia, manejo da dor e
Olimpíadas Rio 2016.
Mais de 80 trabalhos foram enviados e
aprovados pela comissão organizadora do VII
SIMCAV. O estudo considerado o melhor na
categoria de trabalho científico durante o VII
SIMCAV foi “Avaliação histológica do efeito
do tratamento com plasma rico em plaquetas
(PRP) sobre o reparo de lesões do ligamento
suspensor do boleto experimentalmente induzidas”.

O evento contou com patrocínio de
várias empresas e entidades ligadas à área,
como o CRMV-MG, que apoiou o evento
através do Programa de Educação Continuada. Ao discursar durante a Cerimônia de
Abertura do VII SIMCAV, o presidente do
CRMV-MG, prof. Nivaldo da Silva, ressaltou o grande significado deste evento para
o setor da Equideocultura Nacional e o
apoio que o Conselho dá para sua realização. “O CRMV-MG é parceiro do SIMCAV
nesta e em outras edições e, desde 1999,
edita um Suplemento Especial da Revista
V&Z em Minas, contendo as palestras e os
trabalhos científicos apresentados pelos pesquisadores da área”.
Representando o CRMV-MG participaram também os conselheiros Affonso
Lopes Aguiar Junior e José Carlos Pontello
Neto. Para Pontello “este foi um evento

muito bem organizado, que proporcionou
uma grande oportunidade para interação
entre os participantes”, conta o conselheiro.
Com informações da UFMG
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