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PALAVRA DO PRESIDENTE
Caros Colegas
Diante das incertezas que atualmente
rondam a vida dos brasileiros, não podemos
deixar de nos manifestar como cidadãos, o
que todos nós somos, sobre os acontecimentos recentes e suas consequências sobre
as atividades desenvolvidas por médicos veterinários e zootecnistas. Os reflexos estão
por todos os lados, com um quadro recessivo
das atividades econômicas, somados às incertezas políticas. Esta onda de pessimismo, que
não é benéfica para ninguém dificulta, principalmente, aqueles que estão iniciando sua
vida profissional, no nosso caso os novos médicos veterinários e zootecnistas.
Mesmo aqueles que já estão nas profissões há muitos anos sentem os reflexos da
atual situação, com diminuição acentuada
em suas atividades, como redução do número de atendimentos, consultorias e até
mesmo aqueles que atuam em empresas já
consolidadas no mercado (laboratórios de
produtos veterinários, fabricantes e/ou distribuidores de suplementos para alimentação animal, entre outros) estão sofrendo
com as incertezas atuais.
A todos o que recomendamos, primeiramente, é ter um outro olhar para esta

crise. É preciso acreditar na capacidade do
país de superação, como já ocorreu com outras crises no passado. Somos um país
grande e jovem, rico pela sua diversidade e
potencial. É preciso ter confiança na capacidade de cada um e ser criativo, buscando,
quando possível, novas áreas de atuação.
Temos inúmeras áreas que infelizmente estamos perdendo por não as ocupar. Para
aqueles que continuam a atuar na mesma
área, o melhor caminho é a atualização e
aperfeiçoamento, além da inovação em seus
procedimentos de atendimentos aos seus
clientes. Infelizmente alguns estão enveredando pelo caminho de baixar os valores
cobrados pelos seus atendimentos. Ações
como esta desvalorizam as profissões, infringem os códigos de ética e em nada contribuem para a Valorização e o Respeito
Profissional. Devemos preservar nossas profissões para emergir com maior dignidade
quando ela for superada.
No mês de setembro, quando se comemora o Dia do Médico Veterinário, várias ações de Marketing serão realizadas
pelo CRMV-MG para mostrar à sociedade
o papel deste profissional em prol da saúde
dos animais, do agronegócio, da saúde pública e do desenvolvimento do País. Iguais

ações foram também realizadas em maio,
no Dia do Zootecnista, pois a atual Diretoria
do CRMV-MG está sempre preocupada em
mostrar para toda sociedade o Valor e o Respeito que tem para com os médicos veterinários e os zootecnistas de nosso estado.
Diretores, conselheiros e servidores do
CRMV-MG enviam aos profissionais da Medicina Veterinária uma mensagem de reconhecimento e agradecimento ao esforço de
cada um pelo engrandecimento da profissão.
Parabéns a todos os Médicos (as) Veterinários (as) pelo seu dia!
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG n° 0747
Presidente do CRMV-MG.

FISCALIZAÇÃO

Equipe do CRMV-MG se reúne para discutir ações do setor
A equipe de Fiscalização do CRMVMG esteve reunida durante três dias, na sede
do Conselho, em Belo Horizonte, para discutir ações do setor para o ano de 2015. O encontro aconteceu entre os dias 11 e 13 de
agosto e contou com a presença dos fiscais de
todas as regiões do estado que puderam discutir temas que permeiam as suas atividades.
Entre os assuntos abordados estiveram os aspectos jurídicos da fiscalização,
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como registro e responsabilidade técnica de
laticínios e outras indústrias de produtos de
origem animal; interação com o setor de Registros e fiscalizações especiais.
Ainda na reunião os fiscais conheceram melhor a Resolução 1015/2012, que estabelece normas para estabelecimentos
médicos veterinários e também a resolução
1069/2014, e como fazer a fiscalização com
base nelas.

Alinhamento da equipe é
fundamental para a fiscalização
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GESTÃO

Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs acontece em Brasília
A Câmara Nacional de Presidentes
reúne, anualmente, os presidentes do Sistema CFMV/CRMVs para discutir temas
relevantes para a Medicina Veterinária e
Zootecnia.
O presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo da Silva, junto com os demais presidentes de CRMV’s, esteve reunido com o
presidente do CFMV, Benedito Fortes de Arruda, no dia 17, em Brasília. O objetivo do
encontro foi unificar e fortalecer o posicio-

namento do Sistema frente a médicos veterinários, zootecnistas, instituições públicas,
poderes da República e sociedade brasileira.
Entre os assuntos discutidos este ano
estiveram os aspectos das especialidades
emergentes como Apicultura, Piscicultura e
Medicina Veterinária Legal. Outros temas
também puderam ser debatidos, como as
fiscalizações do exercício profissional, do comércio, da indústria e das pessoas jurídicas
ligadas à Medicina Veterinária e Zootecnia.

Fortalecimento do Sistema na pauta o encontro

II Encontro Administrativo do Sistema CFMV/CRMVs
Nos dias 18 e 19 de agosto, foi realizado o II Encontro Administrativo do Sistema Conselhos Federal e Regionais de
Medicina Veterinária (CFMV/ CRMVs), reunindo cerca de 100 pessoas, entre participantes dos CRMVs e representantes do CFMV,
em Brasília (DF).
O CRMV-MG esteve representado
pelo presidente, prof. Nivaldo da Silva, e
pelo superintendente executivo, Joaquim
Paranhos Amâncio.
O encontro teve como objetivo validar processos de trabalho mapeados em 2014
que não foram homologados no I Encontro
Administrativo, realizado em novembro de
2014. São eles: Planejar ações estratégicas;
Gerir indicadores de desempenho; Gerir projetos; Gerir processos; Gerir políticas; Desenvolver e gerir competências profissionais;
Realizar eventos; além dos subprocessos de

Gerir Pessoas.
Os Encontros Administrativos fazem
parte do processo da modernização administrativa do Sistema Conselhos Federal e
Regionais de Medicina Veterinária, que visa
garantir a padronização mínima dos procedimentos operacionais de trabalho, com
respostas ágeis, controle de custos, qualidade e melhorias contínuas. O evento é uma
ação do Única Voz, um dos projetos estratégicos do CFMV para fortalecer, integrar e
harmonizar o Sistema.
SAIBA MAIS
Em 2014, o CFMV reuniu, em dez encontros, especialistas dos CRMVs para mapear os processos de trabalho dos Conselhos
Regionais. Alguns dos mapas de processos
foram validados no I Encontro Administrativo do Sistema CFMV/CRMVs, que ocor-

reu em novembro de 2014, em Brasília.
Em abril de 2015, uma nova etapa do
projeto teve início com os processos já validados no I Encontro, quando foi construído
o procedimento operacional padrão de cada
processo de trabalho mapeado pelo CFMV
em conjunto com os CRMVs.
Com informações da Assessoria
de Comunicação do CFMV

Representantes do CRMV-MG
participaram do evento

CONSELHO ATIVO

CRMV-MG participa da passagem de comando do Hospital da Policia Militar
No dia 24 o CRMV-MG participou da
passagem de comando do Hospital da Polícia Militar (HPM). Na cerimônia, realizada
na Escola de Formação e Aperfeiçoamento
de Sargentos, em Belo Horizonte, o posto de
comandante do Hospital passou do Tenente
Cononel Westerson para o Tenente Coronel
Linhares. O novo comando assumiu o compromisso de dar continuidade aos serviços
e projetos desenvolvidos no HPM.
A passagem de comando contou com
a presença do Chefe do Estado Maior da
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PMMG, Cel Bicalho, do Presidente do
CRMV-MG, prof. Nivaldo da Silva, do vicepresidente do CRF-MG, Claudiney Ferreira,
e dos Coroneis PM Cel Tânia e Vinícius.
O presidente do CRMV-MG ressaltou
a importância da participação do Conselho
na cerimônia de posse do novo comandante
do HPM. “Temos muitos profissionais da
Medicina Veterinárias que também são policiais militares, isso é muito importante para
a atuação de ambos e para a saúde dos animais”.

Com informações da PMMG

Evento ocorreu em Belo Horizonte
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MEDICINA VETERINÁRIA

Reunião especial discute mudanças na grade curricular dos cursos
Com o objetivo de elaborar uma proposta para a mudança nas diretrizes curriculares do curso de Medicina Veterinária,
professores representantes de diversas universidades do estado participaram de uma
reunião especial na sede do CRMV-MG, em
Belo Horizonte, no dia 12.
O convite para o encontro partiu do
presidente do Conselho, prof. Nivaldo da
Silva, que entende que a discussão para possíveis mudanças na grade curricular tem
que ser feita na base, partindo dos representantes da categoria.

De acordo com o professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Adolfo Firmino da Silva, a reunião foi produtiva e o
próximo passo é manter a consistência da
proposta. “Foi um espaço muito promissor
e efetivamente vai permitir a adequação, a
melhoria no ensino da Medicina Veterinária
para os próximos anos, se adequando às exigências da sociedade”.
Além de Adolfo, participaram da reunião o diretor do curso de Medicina Veterinária da Uniube, Eustáquio Resende Bittar,
Renato César Saccheto, professor da Escola

de Veterinária da UFMG, Domingos Marcelo
Cenachi, da PUC Minas (Poços de Caldas), e
João Carlos Pereira, conselheiro e professor
da Universidade Federal de Viçosa.

Possíveis alterações podem trazer
benefícios à Medicina Veterinária
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CRMV-MG presente no 1º Simpósio sobre o Uso de
Animais em Ensino e Pesquisa da PUC Minas
Durante os dias 07 e 08 de agosto, a
PUC Minas realizou o seu 1º Simpósio sobre
o Uso de Animais em Ensino e Pesquisa – em
busca da ética franciscana. O evento contou
com a realização de palestras e mesas-redondas, além de atividades culturais.
O CRMV-MG apoiou o Simpósio por
meio do Programa de Educação Continuada

e esteve presente através do seu presidente,
prof. Nivaldo da Silva. O evento foi voltado
para a comunidade acadêmica, principalmente aquela envolvida com o uso de animais, tanto em salas de aula quanto nos
laboratórios.
O evento é o primeiro passo da Universidade no desafio de discutir a temática

Prof. Nivaldo da Silva representou o Conselho

da visão ética frente ao uso de animais no
ensino e na pesquisa, de acordo com a missão da PUC Minas.

RECONHECIMENTO

Prof. Rômulo é empossado pela Academia Brasileira de Medicina Veterinária
O professor Rômulo Cerqueira Leite,
aposentado e voluntário do Departamento de
Medicina Veterinária Preventiva da Escola de
Veterinária da UFMG, foi empossado pela Academia Brasileira de Medicina Veterinária no dia
31 de julho. A cerimônia aconteceu no salão
nobre da Sociedade Nacional de Agricultura
(SNA), no Rio de Janeiro.
A Academia Brasileira de Medicina Veterinária é o órgão máximo na área da Medicina Veterinária e por isso o prof. Rômulo

considera de grande importância o seu empossamento como novo membro. “Eu fico
muito honrado e acho que deve ser uma
honra também para a Escola porque participei dessa instituição cerca de 40 anos. Sou um
dos representantes de Minas Gerais, o outro
é o professor Ronaldo Reis, também aposentado da Escola de Veterinária. Para mim é motivo de orgulho, pois cheguei lá pelo meu
próprio mérito”, disse o professor.
O professor Rômulo já recebeu diversos

prêmios relacionados à Veterinária, como a Comenda Paulo Dacosso Filho, do Conselho Federal, e a Comenda Antônio Secundino de São
José, do Governo de Minas. Ele acredita que
cada conquista é uma motivação a mais para
continuar exercendo da melhor maneira possível o seu trabalho, “frutos da sua carreira sempre te motivam a continuar”.
Com informações da Escola de Veterinária
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Conselho participa de reunião para discutir proteção e direito dos animais
O CRMV-MG participou de uma reunião com diversas autoridades para discutir
o Código de Ética para proteção dos animais. O encontro foi organizado pela ONG
Ponto Terra e discutiu o Projeto de Lei do
senador Antônio Anastasia (PSDB-MG),
que sugere acréscimos ao Código.
Na ocasião, a advogada, professora de
direito ambiental e presidente da Liga de
Prevenção da Crueldade Contra o Animal,
Edna Cardozo Dias realizou uma palestra
sobre o tema. O Conselho foi representado

pelo assessor jurídico Dr. José Geraldo
Ribas, que na oportunidade pôde esclarecer
para os presentes informações acerca dos direitos e proteção dos animais.
PROJETO
O Projeto de Lei Senado nº 351/ 2015,
de autoria do senador Antônio Anastasia,
considera que “os animais não são coisas”,
com acréscimo do parágrafo único no artigo
82 do Código Civil e inclui o inciso IV ao artigo 83 para estabelecer: “IV – Os animais,

salvo o disposto em lei especial”. O projeto está
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado e aguarda aprovação.

Assessor jurídico do CRMV-MG esteve presente

Diretoria do CRMV-MG prestigia aula inaugural na Escola de Veterinária
A Escola de Veterinária da UFMG recebeu no dia 17 de agosto, para ministrar a
aula inaugural do semestre, o prof. Roberto
Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; embaixador especial
da FAO para o Cooperativismo e coordenador do Centro de Agronegócio da FGV.
A aula, que teve como temática o agronegócio, ocorreu no Auditório Prof. Mário de
Souza Couto Barbosa. Cerca de 320 pessoas,
dentre alunos, professores, funcionários e demais convidados, estiveram presentes.
O ex-ministro ressaltou os pontos primordiais para o desenvolvimento da área no

país, tendo como requisitos fundamentais:
uma comunicação efetiva que ajude a impulsionar o agronegócio; o enfoque na tecnologia de ponta para potencializar a
produção nos solos brasileiros e, por último,
a melhoria nas políticas públicas de modo a
alavancar a produção rural no Brasil, já que
quanto maior a facilidade e a segurança,
mais gente irá investir na área. Foram citados, por exemplo, caminhos como o Seguro
Rural, implementado pelo ex-ministro no
Brasil e presente em maior abrangência em
vários países do mundo.
O vice-presidente do CRMV-MG, Dr.

Bruno Divino, e o tesoureiro, Dr. João Ricardo Albanez, prestigiaram a aula inaugural.
Com informações da Escola de Veterinária

Evento aconteceu na Escola
de Veterinária da UFMG

ATENÇÃO!
Ao contrário do que foi divulgado no informativo CRMV-MG Com Você na edição n° 81 e no CRMV-MG
Com Você Empresa edição n° 12, segundo a última versão da Instrução Normativa n° 1015, do Conselho
Federal de Medicina Veterinária, as salas cirúrgicas não precisam ter desfribrilador.
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