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PALAVRA DO PRESIDENTE

Caros Colegas,

O Boletim Informativo CRMV-MG

com Você foi criado para informar e orien-

tar os profissionais inscritos no Conselho

sobre o trabalho desenvolvido pela Autar-

quia na sua missão de fiscalizar o exercício

profissional, bem como as ações de orienta-

ção e defesa das profissões, também consi-

derada uma ação fiscalizadora. Entre estas

ações destaca-se o Programa de Educação

Continuada, onde o Conselho tem inves-

tido, cada vez mais, proporcionando atuali-

zação e aprimoramento profissional dos

médicos veterinários e zootecnistas de

Minas Gerais. Anualmente milhares de co-

legas são beneficiados por este Programa. 

Em nossos constantes contatos com os

colegas, seja na capital e, especialmente, no

interior de nosso Estado, todos elogiam as

ações educativas e de orientação que o

CRMV-MG faz pelo desenvolvimento de

nossos profissionais. Muitos perguntam o por

quê de em Minas Gerais atuarmos desta

forma, ao compararem nossas ações positivas

em prol das profissões com outros conselhos

profissionais. Respondemos ser esta uma po-

sição de nossa gestão e estamos agindo desta

forma para orientar, cada vez mais, os profis-

sionais para bem exercerem suas atividades.

Como já mencionamos acima esta é, tam-

bém, uma ação fiscalizadora do CRMV-MG.

Apesar de tanto investimento em Edu-

cação Continuada, infelizmente tem au-

mentado o número de denúncias contra

colegas, especialmente contra médicos vete-

rinários, que chegam ao Conselho de Classe.

Muitas são as possíveis explicações para

estas denúncias e, muitos colegas atribuem

este aumento ao crescente número de novos

profissionais que chegam ao mercado de

trabalho. De acordo com a OIE (Organiza-

ção Mundial de Saúde Animal), no Brasil

existem mais de duas centenas de institui-

ções de ensino superior, mais da metade dos

cursos de Medicina Veterinária existentes no

mundo. A despeito destas suposições, acre-

ditamos não ser o aumento do número de

profissionais o fato determinante para o

acentuado aumento de processos éticos

abertos. O que mudou foram as relações

entre o cliente e o profissional. 

Estas mudanças não foram acompa-

nhadas pelos colegas, independente de seu

tempo de exercício profissional. Elas ocorrem

em todas as áreas de atuação, sendo mais evi-

dentes naquelas em que determinados com-

ponentes relacionados à afetividade do cliente

ao seu animal são mais predominantes, espe-

cialmente, na clínica de pequenos animais.  

Para orientação profissional, o

CRMV-MG criou há alguns anos a Campa-

nha “Cuidar da Profissão”, enviada a todas

as clínicas, hospitais e consultórios. Periodi-

camente ela é publicada em nossos informa-

tivos e na contracapa da Revista V&Z em

Minas, com orientações sobre dez situações,

as quais são encaminhadas denúncias contra

colegas. Todas as denúncias são baseadas no

Código de Ética e, a maioria delas, peticiona-

das por advogados contratados pelos clientes.  

Esta não é a primeira vez que alerta-

mos aos colegas sobre esta situação. Acom-

panhada da denúncia ao CRMV-MG, os

clientes interpõem outras ações junto ao

Ministério Público e à Delegacia de Prote-

ção ao Animais. Várias denúncias são enca-

minhadas diretamente ao CRMV-MG pelo

Ministério Público, já acompanhadas de con-

denações aos colegas, solicitando que o Con-

selho tome as providências cabíveis para os

casos, por ser a Autarquia encarregada, por

lei, de fiscalizar o exercício profissional. 

Fica mais este alerta. Devemos “Cui-

dar da Profissão”.  O CRMV-MG trabalha

pela Valorização e o Respeito Profissional. 

Atenciosamente,

Prof. Nivaldo da Silva 

CRMV-MG n° 0747

Presidente do CRMV-MG.
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ATENÇÃO!
A partir de agosto, conforme previsto na legislação, o CRMV-MG executará a cobrança judicial das Anui-

dades dos anos 2011, 2012, 2013 e 2014 e também das multas eleitorais dos anos 2012 e 2014 dos profis-

sionais e empresas que não regularizaram a cobrança feita em julho.



CONSELHO ATIVO

CRMV-MG participa de reunião da Comissão de Agricultura da Assembleia de Minas

2 CRMV-MG COM VOCÊ

Visando o desenvolvimento da cadeia

produtiva do agronegócio mineiro, a Co-

missão de Política Agropecuária e Agroin-

dustrial da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais (ALMG) tem realizado reuniões fre-

quentes com representantes de órgãos ligados

a área em busca de soluções para sanar pro-

blemas recorrentes no setor. Um desses órgãos

é o CRMV-MG, que tem se mostrado cada

vez mais empenhado na busca por soluções.

Reuniões realizadas pela Comissão e

representantes de órgãos, trazem pautas que

vão desde a legislação ambiental, dificul-

dade na comercialização dos produtos, até

a criação do fundo de emergências sanitá-

rias, que visa ajudar o produtor em caso de

progressão de prestes.

O médico veterinário Messias Lôbo,

chefe do setor de Fiscalização do CRMV-

MG, tem representado o órgão nas reuniões,

e, para ele, a criação do fundo é fundamen-

tal. “A existência de um recurso de fácil dis-

ponibilidade é primordial para conter a

progressão de doenças, por exemplo. E o

Conselho é favorável, pois quando acontece

um surto, principalmente com impacto in-

ternacional, isso gera crise no setor, ocasio-

nando desempregos”.

Outro ponto discutido nas reuniões e

que tem grande apoio do CRMV-MG, é a

atuação dos órgãos sanitários, que visa tor-

nar Minas Gerais zona livre de peste suína

clássica e assim evitar embargos. “O mo-

mento é de nos unirmos em prol de um ob-

jetivo comum. Quando vêm os embargos,

todos sofrem”, afirma Lôbo.

No dia 25 de junho aconteceu o Avi-

cultor 2015, maior evento sobre Avicultura

de Minas Gerais. O encontro foi realizado

na sede da Associação dos Avicultores (Avi-

mig), em Belo Horizonte e em sua 15ª edi-

ção contou com uma programação

composta de diversas palestras ligadas ao

setor aviário, e ainda a Feira de Negócios.

De caráter técnico-científico e exposi-

tivo, o evento reuniu empresas, consumido-

res e pesquisadores do setor avícola de todo

o país, oportunizando a troca de conheci-

mentos, a concretização de novas parcerias

e negócios. Representando o CRMV-MG es-

teve presente a Drª Therezinha Porto, secre-

tária geral do Conselho.

Maior evento sobre Avicultura de Minas Gerais reúne representantes de 
diversos órgãos

Por meio da Secretaria de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, a cidade de Ita-

birito realizou, em 30 de junho, um ciclo de

palestras sobre Produtos de Origem Animal

(POA), com o objetivo de conscientizar os

produtores e comerciantes acerca dos riscos

de comercializar produtos clandestinos.

A convite da Secretaria, o chefe do

setor de Fiscalização do CRMV-MG, o mé-

dico veterinário Messias Lôbo, compareceu

ao evento e ministrou uma palestra sobre o

papel do Conselho no Exercício da Respon-

sabilidade Técnica e Registro das Indústrias.

“Eventos assim são muito bons e proveito-

sos, principalmente pela diversificação dos

participantes, tanto dos palestrantes como

dos profissionais, todos voltados para dis-

cutir a segurança alimentar”, disse.

Além do CRMV-MG, o evento contou

com palestras sobre Doenças Transmissíveis

por Alimentos, ministrada por Wagner Luiz

(DTIPOA/UFMG), Procedimentos para Re-

gistro de Inspeção de Indústria de POA no

IMA, com a fiscal agropecuária do IMA Vi-

vianne Cristina Cury, e também sobre os

Procedimentos para Registro de Agroindús-

tria Familiar de POA também no IMA, com

Gustavo Maia Fonseca. 

CRMV-MG participa de ciclo de palestras em Itabirito

Messias Lôbo, chefe do setor 
de Fiscalização do CRMV-MG

João Ricardo Albanez e Therezinha Porto, da
Diretoria do CRMV-MG, estiveram presentes

Na palestra, representante do Conselho abor-
dou a questão da responsabilidade profissional

CONSELHO ATIVO

463ª Reunião
Plenária Ordinária
Conselheiros e Diretoria do CRMV-

MG se reuniram no dia 02 de julho

para a 463ª Reunião Plenária Ordiná-

ria, onde puderam discutir andamen-

tos das ações do Conselho para o ano

de 2015 e avaliar pedidos de patrocínio

e apoio para evento de educação con-

tinuada.

O CRMV-MG realiza as reuniões men-

salmente com o objetivo de tornar

mais dinâmica a gestão do Conselho.



GESTÃO

CFMV e CRMVs concluem construção do Procedimento Operacional Padrão 
Do dia 17 a 19 de junho, representates

do CFMV e de CRMV’s de várias partes do

Brasil se reuniram em Fortaleza, Ceará, para

discutirem mais uma etapa do Mapeamento

de Processo do Sistema CFMV/CRMV’s. Na

ocasião, foram debatidos o processo “Gerir

documentos”. 

O principal objetivo do encontro foi

buscar a unificação dos procedimentos ad-

ministrativos, como o trâmite e descarte de

documentos dentro dos CRMV’s, entre ou-

tras atividades cotidianas dos Conselhos.

No encontro em Fortaleza, o CRMV-MG foi

representado pelo chefe do setor de Regis-

tro, Paulo Henrique Milagres, que na opor-

tunidade pôde conhecer os procedimentos

de outros CRMV’s e mostrar como o Con-

selho de Minas atua nesse sentido. “Uma das

discussões foi sobre a digitalização de docu-

mentos, que apenas o CRMV de Minas Ge-

rais e o de São Paulo possuem esse

mecanismo, e embos com uma grande es-

trutura física e de pessoal, o que deixa o tra-

balho mais eficiente para atender aos

inscritos”.

Segundo Paulo Henrique, o que foi

discutido na reunião deve ser implemen-

tado até o ano que vem. “Os processos irão

passar por um grupo e depois deverão ser

aprovados. Após isso, os CRMV’s devem se

adequar a uniformização dos procedimen-

tos padrões, o que é de suma importância”,

finaliza.

NOVOS PROFISSIONAIS 

Nos meses de junho e julho, 110 novos

profissionais da Medicina Veterinária e da

Zootecnista receberam a Carteira Profissio-

nal do CRMV-MG, podedndo, assim, dar o

primeiro passo no caminho da profissão.

As solenidades de entregas de Cartei-

ras Profissionais aconteceram na sede do

CRMV-MG, em Belo Horizonte, e nas di-

versas Unidades Regionais espalhadas pelo

estado, como a da Zona da Mata, em Juiz de

Fora, Sudoeste de Minas, em Passos, Triân-

gulo Mineiro, em Uberlândia e na Unidade

do Sul de Minas Gerais, em Varginha. 

O CRMV-MG parabeniza os novos

profissionais deseja-lhes boas sorte nessa

nova fase. 

Entrega de Carteiras

Representantes do Conselho de 
Minas contribuíram com as discussões 

Número de profissionais é crescente no estado

INSPEÇÃO

Cerca de 140 profissionais realizaram

uma mobilização contra a terceirização da

fiscalização e inspeção de alimentos. O

grupo se reuniu no Espaço Político-Cultural

da Tribuna Popular da Assembleia Legisla-

tiva, em Belo Horizonte, no dia 08 de julho.

A manifestação aconteceu em con-

junto com a Associação Nacional dos Téc-

nicos de Fiscalização Federal Agropecuária

(ANTEFFA) e União Nacional dos Fiscais

Agropecuários (UNAFA). Durante o pro-

testo houve a distribuição de 1.000 litros de

leite para a população.

O CRMV-MG declarou apoio à inicia-

tiva e se colocou à disposição da categoria. 

Profissionais se manifestam contra a terceirização da fiscalização 
e inspeção de alimentos 

O CRMV-MG apoiou a iniciativa.
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REGISTRO 

Justiça confirma inscrição obrigatória de laticínios no CRMV-MG 
O Conselho Regional de Medicina Ve-

terinária do Estado de Minas Gerais

(CRMV-MG), autarquia federal criada pela

Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, em

razão de alguns questionamentos que lhe

tem sido dirigidos, expediu no dia 03 de

julho de 2015, o Ofício Circular nº 3.386/

2015, com o objetivo de esclarecer, especial-

mente às empresas de laticínio, informações

sobre a necessidade de registro do estabele-

cimento junto a este Conselho.

Assim, o CRMV-MG ratifica a informa-

ção de que, conforme sentença judicial con-

clusiva, as empresas de laticínios do Estado de

Minas Gerais devem se registrar, exclusiva-

mente, no Conselho Regional de Medicina Ve-

terinária do Estado de Minas Gerais. 

Nos termos da determinação legal

contida nas alíneas “e” e “f” do artigo 5º da

Lei nº 5.517/68, combinada com o artigo 1º

da Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980, a

Sentença do MMº Juiz titular da 8ª Vara da

Justiça Federal da Seção Judiciária de Minas

Gerais, nos autos do Processo nº

1999.38.00.015794-5 da AÇÃO DECLARA-

TÓRIA que questionava em que Conselho

deveriam se registrar (após a produção de

todos os meios de provas em direito admiti-

dos), foi conclusiva no sentido de decidir, ca-

tegoricamente, que as empresas de laticínios

do Estado de Minas Gerais devem se regis-

trar, exclusivamente, no Conselho Regional

de Medicina Veterinária, não sendo, pois,

exigível o registro perante o Conselho Re-

gional de Química (sic). 

No histórico do processo judicial, não

se conformando com a sentença, o Conse-

lho de Química apelou para o Tribunal Re-

gional Federal da 1ª Região, nos autos da

Apelação Cível nº 1999.38.00.015794-

5/MG, que, também, negou provimento ao

recurso, por unanimidade, e manteve a De-

cisão de 1º grau. Novamente vencido, o re-

ferido Conselho recorreu ao Superior

Tribunal de Justiça, onde o seu Recurso Es-

pecial também não foi aceito. 

Dessa forma, fica mantida a Decisão

do Poder Judiciário pelo contido no Re-

curso Especial nº 1.048.076-MG, transitado

em julgado no dia 28 de novembro de 2008,

sobre a obrigatoriedade das empresas de la-

ticínios do Estado de Minas Gerais se regis-

trarem neste Conselho Regional de

Medicina Veterinária do Estado de Minas

Gerais e, via de consequência lógica, de

manterem os médicos veterinários como

seus responsáveis técnicos. O CRMV-MG

cumpre o seu dever ético de prestar os de-

vidos esclarecimentos, comprovando sua

atuação fiscalizadora nos estritos limites da

Lei, seguindo trabalhando em defesa dos

profissionais médicos veterinários e zootec-

nistas de Minas Gerais.

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Nos dias 04 e 05 de julho, Ipatinga se-

diou o Seminário de Leishmaniose Visceral

Canina. O evento foi organizado pela Socie-

dade de Medicina Veterinária do Vale do

Aço (Açovet) e contou com o patrocínio do

Conselho Regional de Medicina Veterinária

do Estado de Minas Gerais (CRMV-MG)

através do Programa de Educação Conti-

nuada.

A programação do Seminário contou

com discussão sobre diagnóstico, aspectos

clínicos, tratamento e controle da Leishma-

niose, com a presença de palestrantes da

Brasileish, Universidade Federal de Ouro

Preto, Ordem dos Advogados do Brasil,

entre outros.

Para o delegado da Unidade Regional

do Vale do Aço, o médico veterinário Rô-

mulo Edgard do Nascimento, o Seminário

obteve resultado positivo e contou com

grande participação dos profissionais da re-

gião. “Foi um evento muito gratificante, que

teve a presença de aproximadamente 60

profissionais e uma temática bastante va-

riada, com assuntos que iam de medidas de

controle a aspectos legais”, comenta.

O CRMV-MG investe na realização de

eventos e cursos através do Programa de

Educação Continuada com o objetivo de

proporcionar uma atualização constante

dos profissionais das diversas áreas da Me-

dicina Veterinária e da Zootecnia. 

Seminário de Leishmaniose Visceral Canina em Ipatinga 

Evento aconteceu na Unidade Regional do Vale do Aço
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EXPOMONTES

Atualização zootécnica e Dia de Campo 
Durante a 41ª Expomontes, ocorreu

paralelamente nos dias 09 e 10 de julho, no

parque de Exposições de Montes Claros, o

V Dia do Campo da Bovinocultura e a IV

Atualização Zootécnica, eventos patrocina-

dos pelo CRMV-MG através do Programa

de Educação Continuada.

Os eventos contaram com palestras

realizadas por diversos profissionais, com te-

máticas voltadas para a atualização profissio-

nal. Quem participou do V Dia de Campo da

Bovinocultura, realizado no dia 09, pôde as-

sistir palestras sobre controle zootécnico,

criação de bezerros, produção de pequenas

áreas irrigadas, manejo nutricional e escolha

de touro para inseminação artificial.  

No dia 10, aconteceu a IV Atualização

Zootécnica, com palestras sobre alimentos

alternativos para ração concentrada de ani-

mais e manejo preventivo de diarreia e cólica

equina, evento que contou com uma grande

participação dos profissionais da região.

Educação Continuada é uma 
das prioridades do CRMV-MG

CONSELHO ATIVO

CRMV-MG participa de reunião da Comissão Extraordinária de Proteção dos
Animais da ALMG 

Uma Audiência Pública da Comissão

Extraordinária de Proteção dos Animais da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais

(ALMG) reuniu representantes de diversos

órgãos ligados à área com objetivo de deba-

ter o abandono de animais às margens do

Ribeirão Arrudas, no perímetro urbano de

Belo Horizonte.

A reunião foi solicitada pelo presi-

dente da Comissão, deputado Noraldino Jú-

nior (PSC), e contou com representantes do

Movimento Mineiro pelo Direito dos Ani-

mais, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar do

Meio Ambiente, CRMV-MG, dentre outros.

O Conselho foi representado pelo presi-

dente prof. Nivaldo da Silva, que na ocasião

falou sobre a falta de centros para acolhi-

mento dos animais abandonados, salien-

tando que é necessário haver médicos

veterinários no Corpo de Bombeiros, para

que os animais recebem tratamento ade-

quado quando resgatados. “Só vamos con-

seguir minimizar essa questão do abandono

com a posse responsável desses animais”.

Sendo essa demanda ressaltada pelo

sargento do 1º Batalhão do Corpo de Bom-

beiros, José Martins de Freitas Júnior, mas

argumentando não haver previsão para

disso acontecer.  

Com informações da ALMG

O presidente do CRMV-MG, prof. 
Nivaldo da Silva, em reunião na ALMG 

Com a possibilidade de estar cada vez

mais próximo dos profissionais da Medicina

Veterinária e da Zootecnia, o CRMV-MG

montou um stand na 41ª Expomontes, que

aconteceu no parque de Exposições de

Montes Claros do dia 02 a 12 de julho.

No local, além dos inscritos no Con-

selho, visitantes e profissionais de diversas

áreas puderam conhecer o trabalho desen-

volvido pelo CRMV-MG na busca pela va-

lorização dos profissionais da Medicina

Veterinária e da Zootecnia. 

Conselho marca presença na 41ª edição 
da Exposição em Montes Claros 

Stand do CRMV-MG na Expomontes

Medicina Veterinária e Zootecnia da UFLA formam
novos profissionais

Em solenidade realizada em dois mo-

mentos no dia 31 de julho, foi realizada Co-

leção de Grau dos cursos de Zootecnia e de

Medicina Veterinária da Universidade Federal

de Lavras. O evento, que ocorreu no polies-

portivo da Universidade contou com a pre-

sença de familiares e amigos dos formandos.

O CRMV-MG também esteve pre-

sente no evento através do Conselheiro Dr.

Adauto Ferreira Barcelos. Cerimônia de solenidade de
colação de grau da UFLA



EDUCAÇÃO CONTINUA

6º Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação é realizado na UFMG 
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Foi realizado pela Sociedade Brasileira

de Zootecnia (SBZ), nos dias 23 e 24 de

julho, o VI Fórum de Coordenadores de

Programas de Pós-Graduação em Zootecnia

e Recursos Pesqueiros. O evento, que fez

parte da 52ª Reunião Anual da SBZ, teve

como sede o auditório principal da Escola de

Veterinária da UFMG e contou com a parti-

cipação de coordenadores de todo o Brasil.

Tendo como objetivo realizar a intera-

ção entre os coordenadores de pós-gradua-

ção em Zootecnia e Recursos Pesqueiros,

através da discussão de estratégias de conso-

lidação e internacionalização dos Programas

de Pós-Graduação da Área da Zootecnia/Re-

cursos Pesqueiros, o evento teve sua progra-

mação subdividida em dois dias.

Durante os dois dias do Fórum, foram

realizadas diversas palestras com professores

e coordenadores de várias universidades do

Brasil. De acordo com a professora da

UFMG e uma das coordenadoras do evento,

Eloisa de Oliveira Simões Saliba, dos 67

coordenadores de pós-graduação da área de

Zootecnia no Brasil, 50 compareceram, elu-

cidando a importância com que foi tratada

tal evento pelos coordenadores da área.

O 6º Fórum de Coordenadores de

Programas de Pós-Graduação contou com

o apoio do CRMV-MG através do Pro-

grama de Educação Continuada.

Fórum reuniu coordenadores de 
pós-graduação durante dois dias

Unidade Regional do Triângulo Mineiro prepara
curso sobre responsabilidade técnica

Dando andamento ao Projeto de Edu-

cação Continuada, uma das principais ban-

deiras do CRMV-MG, a Unidade Regional

do Triângulo Mineiro, localizada em Uber-

lândia, realizou reunião para organizar a

programação do curso de responsabilidade

técnica, que deverá acontecer nos próximos

meses, ainda sem data definida.

O encontro aconteceu no dia 18, e

reuniu os fiscais do Instituto Mineiro de

Agropecuária (IMA), Ivone Vieira Marcondes

e Dâmaso Pacheco, e também da Vigilância

Sanitária, Rejane da Silva e Aline Monteiro

dos Santos. Além da delegada da Regional, a

profª Sueli Cristina de Almeida Ribeiro. Evento ocorrerá em setembro

Realizada entre os dias 19 e 23 de

julho, a 52ª Reunião Anual da Sociedade

Brasileira de Zootecnia trouxe como tema

central “Zootecnia: Otimizando Recursos e

Potencialidades” e conta com o patrocínio

do CRMV-MG para sua realização.

Presente à abertura da Reunião, o pre-

sidente do CRMV-MG, professor Nivaldo

da Silva, destacou o apoio do Conselho ao

evento. "O Conselho reconhece a relevância

da Reunião Anual da SBZ e por esse motivo

patrocina o evento através do Programa de

Educação Continuada. São muito impor-

tantes para a Zootecnia os temas que serão

aqui abordados", comentou.

A programação englobou oito simpó-

sios, que ocorreram simultaneamente, além

de opções de eventos pré-congresso. A  52ª

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de

Zootecnia foi realizada no Minascentro, em

Belo Horizonte.

52ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia em BH 

O evento teve apoio do programa 
de Educação Continuada

3º Congresso Brasileiro 
de Patologia Veterinária
\

De 20 a 23 de julho ocorreu, em Belo

Horizonte, o 3º Congresso Brasileiro de Pa-

tologia Veterinária (ENAPAVE 2015). O

evento, que é considerado o mais importante

da área de patologia veterinária do Brasil,

contou com a participação de mais de 500

congressistas de todos os lugares do país.  

Na oportunidade, palestras foram rea-

lizadas por profissionais nacionais e inter-

nacionais, sobre as principais afecções dos

animais domésticos, entre doenças infeccio-

sas e tumores, patologia toxicológica e ex-

perimental, patologia da medula óssea e

correlação cito-histológica.

O evento contou com a participação

do presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo

da Silva, e do conselheiro Dr. Rubens Antô-

nio Carneiro, além de apoio por meio do

Programa de Educação Continuada.
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LEGISLAÇÃO

MAPA estabelece procedimentos para compra de produtos veterinários controlados
O Ministério da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento (MAPA) encaminhou ao

Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) os

procedimentos a serem seguidos pelos mé-

dicos veterinários para aquisição de produ-

tos veterinários controlados. As regras visam

o cumprimento da Instrução Normativa nº

25/2012, que estabelece os procedimentos

para a comercialização das substâncias su-

jeitas a controle especial, quando destinadas

ao uso veterinário.

Para emitir receitas e comprar produ-

tos controlados para uso veterinário, os pro-

fissionais deverão se cadastrar no MAPA

para receber uma numeração para a confec-

ção do talonário. Para efetivar o cadastro o

profissional precisa dos seguintes documen-

tos: comprovante de inscrição no CRMV,

comprovante de endereço de residência, de-

claração de responsabilidade e formulário

preenchido para requisição de talonários,

conforme modelo da IN 25/2012.                                                                   

É possível escanear a documentação ne-

cessária e enviar para o email: produtos.con

trolados-mg@agricultura.gov.br. 

Assim, quando o cadastro for efetivado,

o interessado receberá um comunicado para

comparecer à unidade regional do MAPA

mais próxima, levando os documentos origi-

nais, para conclusão do cadastro e assinatura

de ofício.

Mais informações, comunicações e so-

licitações sobre o assunto deverão ser dire-

cionadas para o email: produtos.controla

dos-mg@agricultura.gov.br

ZOOTECNIA

Coleção de Grau unificada em Janaúba gradua 15 novos zootecnistas
A Universidade Estadual de Montes

Claros (Unimontes) realizou no dia 24 de

julho a primeira solenidade unificada de co-

lação de grau fora do campus-sede. No

evento realizado no Centro Cultural Marly

Sarney, em Janaúba, no Norte de Minas,

foram graduados 54 novos profissionais de

três cursos, sendo 15 de Zootecnia, 20 de

Agronomia e 24 de Pedagogia.

O reitor da Universidade, professor João

dos Reis Canela, presidiu a solenidade e enal-

teceu a conquista dos graduandos como a rea-

lização também de pais e familiares. O prefeito

de Janaúba, Yuji Yamada, e o deputado federal

José Silva participaram do evento. O CRMV-

MG foi representado pelo Conselheiro Dr. Af-

fonso Lopes de Aguiar Júnior.

Com informações da Uniube Na cerimônia, 15 novos 
zootecnistas colaram grau

MEDICINA VETERINÁRIA

Primeira turma do IFSULDEMINAS de Muzambinho inicia atividades 
O segundo semestre letivo de 2015 foi

marcado pelo início das aulas da primeira

turma de Medicina Veterinária do IFSULDE-

MINAS – Campus Muzambinho. Aprovado

em março deste ano, o curso teve sua primeira

seleção de alunos no vestibular 2015/02 do IF-

SULDEMINAS formando uma turma de 40

alunos.

Os aprovados no curso de Medicina

Veterinária foram recebidos no dia 28 de

julho, pelo diretor do Campus Muzambi-

nho, Luiz Carlos Machado Rodrigues, pela

diretora do Departamento de Desenvolvi-

mento Educacional, Luciana Maria Vieira

Mendonça, pela coordenadora Geral de En-

sino, Prof. Daniela Ferreira Cardoso Cruvi-

nel, pelo coordenador do curso, Délcio

Bueno da Silva, pelo vice-coordenador, Edi-

valdo Aparecido Nunes Martins e pelos pro-

fessores do curso. O objetivo desse primeiro

encontro foi demonstrar aos alunos as pos-

sibilidades de atuação no Campus Muzam-

binho e os serviços ofertados para melhor

aproveitamento do aluno enquanto estiver

na instituição e após sua graduação.

Na quinta-feira, dia 30 de julho, os alu-

nos ainda participaram de uma palestra mi-

nistrada pelo professor Nivaldo da Silva,

Presidente do Conselho Regional de Medicina

Veterinária de Minas Gerais. Com a temática

da "Evolução da Medicina Veterinária nos úl-

timos 20 anos no Brasil", a palestra teve como

objetivo promover um debate entre os alu-

nos sobre o tema e lhes expor um cenário

sobre sua futura área de atuação. Ao final da

palestra os alunos puderam ainda participar

em uma confraternização que fecham as

ações realizadas para marcar o início do

curso e a formação da primeira turma de

Medicina Veterinária do IFSULDEMINAS -

Câmpus Muzambinho.

O curso passou a ser oferecido pelo

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-

nologia do Sul de Minas - Campus Muzam-

binho, tendo em vista que um dos objetivos

dos Institutos Federais é o de disponibilizar

cursos de qualidade que atendam a demanda

do mercado regional e nacional.

Adaptado pela Assessoria de 

Comunicação do CRMV-MG 

Presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo da
Silva, e representantes do IFSULDEMINAS
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34ª Exposição do Mangalarga Marchador atrai 150 mil visitantes
Entre os dias 15 e 25 de julho, o Par-

que Bolívar de Andrade, em Belo Horizonte,

sediou a 34ª edição da Exposição Nacional

do Cavalo Mangalarga Marchador. Nesse

ano, cerca de 150 mil pessoas visitaram o

evento, que contou com 940 expositores.

A cerimônia de abertura da Exposição

aconteceu no dia 16, com a presença de di-

versas autoridades e representantes de ór-

gãos ligados ao agronegócio. O CRMV-MG

foi representado pelo seu presidente, prof.

Nivaldo da Silva.

Durante os 10 dias do evento, os visi-

tantes puderam aproveitar das atrações da

Exposição, como a mini fazenda, espaço que

reuniu cabritos, ilhamas, minivacas e mini-

cabras, além de atividade como o Test Ride,

onde eles tiveram a oportunidade de mon-

tar um cavalo de raça.

O evento, organizado pela Associação

Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga-

larga Marchador (ABCCMM), contou ainda

com a realização de leiloes de elite e shoppings

de animais, além da Casa do Criador, que teve

programação voltada para o público feminino.

Com informações do Canal Rural

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

Evento atraiu 150 mil visitantes

8ª Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais
O lançamento da 8ª Conferência Es-

tadual de Saúde de Minas Gerais, ocorrido

no dia 13 de julho, contou com a participação

do CRMV-MG.  O evento aconteceu na sede

da Casa do Jornalista, em Belo Horizonte, or-

ganizado pela Secretaria de Estado de Saúde

de Minas Gerais (SES-MG) e do Conselho Es-

tadual de Saúde de Minas Gerais (CES-MG).

A 8ª Conferência Estadual de Saúde

será realizada de 1º a 4 de setembro, no Ex-

pominas, na capital, com a participação de

cerca de 3 mil pessoas de todas as regiões do

Estado. A temática desse ano é “Saúde Pú-

blica de Qualidade para cuidar bem das pes-

soas: direito do povo brasileiro”.
Lançamento da 8ª Conferência 

Estadual de Saúde de Minas Gerais


