
Caros Colegas,

Aproximamos do final de ano. Estes são tempos

para reflexões e para prestação de contas. Durante

esses três anos em que esta Diretoria está à frente

do CRMV-MG, buscamos realizar uma adminis-

tração marcada por Compromissos e Realizações

daquilo que nos propusemos, quando de nossa

eleição em 2006. Realizamos uma administração

séria, com probidade, buscando, acima de tudo,

respeitar, valorizar e lutar por nossas categorias pro-

fissionais. Nossa preocupação com os Médicos-

Veterinários e Zootecnistas nos levou a firmar um

novo Convênio com a UNIMED, em condições di-

ferenciadas, de modo a atender às novas exigên-

cias dos planos de saúde, ampliando os níveis de

cobertura dos atendimentos médicos, sem qualquer

ônus para o Conselho.  

Defendemos, de forma intransigente, os profissio-

nais Médicos-Veterinários de Minas Gerais no

episódio do chamado “Escândalo do Leite”. O

CRMV-MG foi o único Conselho de Medicina Vete-

rinária do País que saiu em defesa dos colegas que

trabalham na área da fiscalização higiênico-sanitá-

ria dos produtos de origem animal. Esta defesa tam-

bém se fez presente nas ações judiciais que patro-

cinamos, com vitórias em todas as esferas do Poder

Judiciário e que mostrou, finalmente, que é de

Única e Exclusiva Competência dos Médicos-Vete-

rinários a Responsabilidade Técnica na área de lac-

ticínios. Isto representa maiores oportunidades de

trabalhos para os profissionais nesta área, sem a

competição irregular de outros profissionais. 

Nossa luta por melhores salários para Médicos-

Veterinários e Zootecnistas que trabalham no Esta-

do, especialmente para os servidores do IMA, cul-

minou com a  criação do GEDIMA, que melhorou

substancialmente os salários de nossos colegas que

trabalham naquela Instituição. 

Outra vitória conseguida por nós foi resolver o im-

passe sobre os profissionais de Medicina Veteriná-

ria e da Zootecnia, formados por algumas Institui-

ções de Ensino do Estado e autorizadas a funcionar

pelo Conselho Estadual de Educação, e que estavam

impedidos de se inscrever no CRMV-MG. Esta situ-

ação já estava instalada no CRMV-MG quando assu-

mimos em 2006. Felizmente, agora, está soluciona-

da após incessante trabalho da atual Diretoria e de

sua Procuradoria Jurídica junto aos órgãos compe-

tentes, até a Decisão final do Supremo Tribunal

Federal. 

Acreditamos que apenas um profissional bem for-

mado e que continuamente faça cursos de recicla-

gem possa exercer com competência nossas profis-

sões. Assim, investimos pesadamente em nosso

Projeto de Educação Continuada. Apoiamos a rea-

lização de todos os eventos técnico-científicos e de

atualização solicitados ao CRMV-MG durante esses

três anos. Foram mais de 7.000 profissionais bene-

ficiados. Importantes Instituições de Ensino da

Medicina Veterinária e da Zootecnia do Estado,

especialmente a Escola de Veterinária da UFMG,

além das Sociedades e Associações de Classe, rece-

beram apoio financeiro do nosso Projeto de Edu-

cação Continuada. Através das Comissões Perma-

nentes de Medicina Veterinária e de Zootecnia, rea-

lizamos em 2008, os primeiros Encontros de Diri-

gentes de Instituições de Ensino da Medicina Vete-

rinária e da Zootecnia do Estado, revelando nossa

preocupação com a qualidade do processo de for-

mação de nossos profissionais. Nestes dois eventos

participaram 90% das instituições de ensino supe-

rior do estado de MG.

As publicações do CRMV-MG incluíram um NO-

VO MANUAL DE  RESPONSABILIDADE TÉCNI-

CA, mais atual e abrangente, que possibilita uma

melhor atuação do Médico-Veterinário e do Zoo-

tecnista nas áreas de responsabilidade técnica. Fo-

ram introduzidas profundas modificações na Re-

vista V&Z em Minas, com maior número de arti-

gos técnicos com melhor qualidade de conteúdo e

na editoração, o que fez esta Revista ser considera-

da, hoje, a melhor revista de educação continuada

do País, segundo afirmações de dirigentes de

CRMVs.  

Criamos o Boletim CRMV-MG com Você para

fazer chegar aos colegas informações sobre os prin-

cipais acontecimentos de interesse de nossas pro-

fissões e sobre as ações do CRMV-MG. 

Renovamos o convênio com a Escola de Veteriná-

ria da UFMG para publicar por mais 3 anos, os

Cadernos Técnicos de Medicina Veterinária e Zoo-

tecnia, com a exigência de uma melhor qualidade

gráfica dos mesmos, posto que a editoração e os

conteúdos são de exclusiva competência daquela

Instituição. São 4 cadernos anuais mínimos por

ano. Entretanto, é desejo desta Diretoria que se

façam 5 ou 6 edições anuais, para fornecer aos co-

legas de campo uma fonte de atualização de seus

conhecimentos. 

Apoiamos a realização de inúmeros cursos, treina-

mentos, simpósios e congressos sem discriminação,

sempre buscando a melhor qualificação de nossos

colegas.

Para homenagear os bons profissionais da Medi-

cina Veterinária e da Zootecnia do Estado, criamos,

nos dias de comemoração de nossas máximas datas,

o Destaque do Ano. Assim, 20 veterinários são des-

tacados desde o ano de 2006, assim como 10 zoo-

tecnistas a cada ano, por suas destacadas atuações

em prol de nossas profissões no Estado. Não se co-

nhece na história da Medicina Veterinária e da Zoo-

tecnia de nosso Estado semelhante demonstração

de apreço e de reconhecimento ao valor dos pro-

fissionais, motivo de orgulho para esta Diretoria

do CRMV-MG por haver instituído esta honraria.

No País não se faz homenagem a tantos profissio-

nais que, de forma anônima, elevam nossas profis-

sões, para que elas tenham maior reconhecimento

da Sociedade Brasileira.

Buscamos maior interiorização do CRMV-MG,

fortalecendo as Delegacias Regionais e inaugura-

mos a mais nova Delegacia em Montes Claros, com

sede própria, dotada de infra-estrutura capaz de

alavancar, ainda mais, as nossas profissões na regi-

ão Norte de Minas.

Procuramos todos os meios para aproximar os Mé-

dicos-Veterinários e Zootenistas do CRMV-MG e,

dentro de poucos dias, estará à disposição de todos

os colegas um Guia Inédito, mostrando-lhes, passo

a passo, todos os procedimentos que devem obser-

var, na forma da lei, como profissionais regular-

mente inscritos no CRMV-MG.

Nesta resumida prestação de contas, fazemos

chegar aos colegas Médicos-Veterinários e Zootec-

nistas mineiros as principais ações desta Diretoria,

que prometeu e cumpriu aquilo que propôs em sua

plataforma: COMPROMISSOS e REALIZAÇÕES.

DESEJAMOS A TODOS OS COLEGAS E A SEUS

FAMILIARES UM FELIZ NATAL E UM ANO DE

2009, PLENO DE REALIZAÇÕES.
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No ano em que completa 21 anos, a ANCLIVE-

PA-MG (Associação Nacional de Clínicos Vete-

rinários de Pequenos Animais de Minas Gerais)

homenageou, no dia 12 de dezembro, cinco co-

legas Médicos-Veterinários que se destacaram

em 2008. A cerimônia ocorreu nas instalações

do CRMV-MG e contou com a participação de

inúmeros colegas e convidados dos homenagea-

dos. Como ressaltou o Dr. João Carlos Toledo,

presidente da entidade, “os colegas homenagea-

dos são parte integrante da história, pois ajuda-

ram a criar e consolidar a ANCLIVEPA em Minas

Gerais, tornando-a uma entidade forte e nacio-

nalmente reconhecida”.

Falando aos colegas presentes os Drs. Fernando

Laender e Nivaldo Silva, Presidente e Vice-Presi-

dente do CRMV-MG, exaltaram a importância

dos clínicos de pequenos animais e da ANCLI-

VEPA-MG no contexto da Medicina Veterinária

mineira, assim como falaram sobre a parceria

existente entre as duas entidades.

O CRMV-MG tem apoiado a ANCLIVEPA-MG

em todos os eventos de educação continuada

realizados pela associação. O Dr. Manfredo

Werkhauser, Conselheiro do CRMV-MG e Vice-

Presidente da ANCLIVEPA-BR, um dos home-

nageados, contou o histórico da criação da enti-

dade no estado de Minas Gerais e as ações desen-

volvidas para sua implantação. Os colegas home-

nageados, Drs. Vitor Márcio Ribeiro, Manfredo

Werkhauser, Fernando Pinto Pinheiro, Daniel

Henrique Lara e José Geraldo Guimarães Lasmar,

emocionados, agradeceram à ANCLIVEPA-MG

a distinção recebida. Após a cerimônia, os colegas

homenageados e seus convidados foram recepci-

onados pelas empresas parceiras da ANCLIVEPA.

ANCLIVEPA homenageia clínicos veterinários.

Acontece
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Drs. Nivaldo Silva, Manfredo Werkhauser, João Carlos
Toledo e Fernando Laender na cerimônia de homenagem aos

médicos-veterinários da ANCLIVEPA-MG.

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais, (EMATER-

MG), comemorou seu 60º aniversário, no dia

06 de dezembro de 2008. Pioneira em seu setor

no país, a EMATER-MG consolidou, ao longo

de sua história, posição de destaque no desenvol-

vimento da agropecuária do Estado e do País. 

Várias práticas, que hoje são rotineiras para os

produtores rurais mineiros, foram difundidas

pelos extensionistas, além da participação da

empresa na execução de diversos programas go-

vernamentais que permitiram maior inclusão

às centenas de famílias rurais, com melhoria das

condições de vida e renda. 

Vinculada à Secretária de Estado da Agricultu-

ra, Pecuária e Abastecimento, a EMATER-MG

tem, hoje, 2,2 mil profissionais, entre eles um

grande número de Médicos-Veterinários e de

Zootecnistas, e está presente em 90% dos mu-

nicípios mineiros. 

Dr. Fernando Laender, Presidente do CRMV-

MG, que trabalhou por 31 anos na EMATER-

MG, destaca a importância da empresa nas re-

giões em que trabalhou, especialmente, o Muni-

cípio de Botelhos, no Sul do Estado, onde, pelas

ações que desenvolveu pela EMATER-MG, re-

cebeu o Título de Cidadão Botelhense, home-

nagem que guarda com muito orgulho.

Com carinho, Dr. Nivaldo da Silva, Vice-Presi-

dente do CRMV-MG, recorda o apoio recebido

por parte dos colegas da antiga ACAR-MG,

quando iniciou suas atividades profissionais

como Médico-Veterinário na Cooperativa Agro-

pecuária de São Domingos do Prata, em 1973.

A Diretoria do CRMV-MG congratula-se com

a EMATER-MG pelas conquistas obtidas nesses

60 anos de existência e pela sua grande contri-

buição para a agropecuária de Minas Gerais. 

EMATER-MG comemora
60 anos.

Homenageados e colegas presentes à cerimônia

Recente surto de raiva bovina no sul do país

renova as preocupações das autoridades sani-

tárias. Dados do Programa Nacional de Con-

trole da Raiva dos Herbívoros e outras Ence-

falopatias – PNCRH, mostram que, no Brasil,

a doença provoca a morte de, aproximada-

mente, 40 mil bovinos por ano. A estratégia de

atuação do Programa é baseada na adoção da

vacinação dos herbívoros domésticos, do con-

trole de transmissores e de outros procedimen-

tos de defesa sanitária animal que visam à

proteção da saúde pública e o desenvolvimen-

to de fundamentos de ações futuras para o con-

trole dessa doença devido aos grandes prejuí-

zos econômico à pecuária nacional. O Ministé-

rio da Agricultura elaborou o Manual Técnico

de Controle da Raiva dos Herbívoros, que pre-

coniza as ações para o controle da doença e que

está disponível no site: www.agricultura.gov.br. 

Raiva continua matando
bovinos no país.

Acontece

O Presidente do CRMV-MG, Dr. Fernando

Laender, e o Vice-Presidente, Dr. Nivaldo

Silva, participaram do encontro de delega-

dos regionais e de seccionais do Instituto

Mineiro de Agropecuária (IMA) realizado

no parque de exposições da Gameleira -

Belo Horizonte-MG. 

Convidados pelo Dr. Altino Rodrigues

Neto, presidente do órgão, os Drs. Fernando

Laender e Nivaldo Silva tiveram a oportu-

nidade de falar sobre questões referentes à

atuação do Conselho e ressaltar a impor-

tância da grande parceira que existe entre

o IMA e o CRMV-MG. 

Foi apresentado aos colegas o novo Ma-

nual de Responsabilidade Técnica, que con-

templa as mais diversas áreas de atuação

dos profissionais de Medicina Veterinária

e Zootecnia, elaborado pelo CRMV-MG, e

que contou com o inestimável apoio de

servidores do IMA e do MAPA. 

Os delegados e coordenadores regionais

estiveram reunidos para avaliarem o siste-

ma de defesa agropecuária do Estado, espe-

cialmente as ações do SIDAGRO, em fase

de implantação.

CRMV-MG participa
de encontro com
delegados do IMA.

Dr. Nivaldo Silva (Vice-Presidente CRMV-MG); Dr.
Fernando Laender (Presidente do CRMV-MG); Dr. Altino

Rodrigues Neto (Presidente do IMA)
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Conselho Ativo

Por decisão transitada e julgada no último

dia 28.11.2008, o poder judiciário deu por

encerrada a discussão: “O REGISTRO DAS
INDÚSTRIAS DE LATICÍNIOS DEVE
SER FEITO SOMENTE NOS CONSE-
LHOS REGIONAIS DE MEDICINA VE-
TERINÁRIA.”
A Ação Declaratória que o Sindicato das

Indústrias de Laticínios do Estado de Minas

Gerais – SILEMG propôs, em 26.04.1999,

contra o Conselho Regional de Medicina

Veterinária do Estado de Minas Gerais e o

Conselho Regional de Química da 2ª Regi-

ão (Minas Gerais), após a produção de to-
das as provas em direito admitidas, obte-
ve sentença, em 23.03.2004, do MM. Juiz

Federal da 8ª Vara de Belo Horizonte, da

Seção Judiciária de Minas Gerais, nos au-

tos do Processo 1999.38.015794-5, favorá-

vel ao registro das indústrias de laticínios

somente no Conselho Regional de Medici-

na Veterinária do Estado de Minas Gerais –

CRMV-MG.

A Apelação Cível nº. 1999.38.00.015794-5/

MG do Conselho Regional de Química foi

julgada improcedente pelo egrégio Tribu-

nal Regional Federal da 1ª Região, confor-

me Acórdão publicado no Diário do Judi-

ciário de 18.05.2007, confirmando, assim,

a sentença de primeiro grau. O Recurso Es-

pecial nº. 1.048.076 do Conselho Regional

de Química teve o seu seguimento negado

em 17.04.2008 pelo Colendo Superior Tri-

bunal de Justiça, na forma da Decisão publi-

cada no Diário do Judiciário de 08.10.2008.

E o Agravo Regimental do Conselho Regi-

onal de Química nos mesmos autos, foi

improvido pelo referido Colendo Superior

Tribunal de Justiça, de conformidade com

o Acórdão publicado no Diário do Judiciá-

rio de 12.11.2008. Enfim, nos termos da pu-

blicação oficial do citado Colendo Superi-

or Tribunal de Justiça, em caráter oficial e

formal, a Decisão do Poder Judiciário, em
última instancia, transitou em julgado no
dia 28.11.2008.
Assim sendo, não há mais o que se ques-

tionar: “O registro das indústrias de lati-
cínios deve ser feito, obrigatoriamente,
nos Conselhos Regionais de Medicina Ve-
terinária dos Estados da federação em que
funcionarem.”

O CRMV-MG realiza o I Encontro de
Coordenadores e Dirigentes de Cursos 
de Zootecnia em MG.
O CRMV-MG realizou o I Encontro de Coor-

denadores e Dirigentes de Cursos de Zootecnia

de MG, no dia 26 de novembro/08, na sede

administrativa do CRMV-MG, em Belo Hori-

zonte. A abertura foi realizada pelo Presidente

do CRMV-MG, Dr. Fernando Laender. 

Participaram do evento dirigentes de oito insti-

tuições de ensino superior (IES) que possuem

cursos de Zootecnia em MG: Alexandre Lúcio

Bizionoto (FAZU); Márcio Machado Ladeira

(UFLA); Walter Motta Ferreira (UFMG); Silvana

Lúcia dos Santos Medeiros (UFMG); Clenderson

Corradi Matos Gonçalves (Epamig – Membro

da Comissão de Zootecnia); Eliana Aparecida

Rodrigues (CEFET-Uberaba); Antônia de Maria

Filha Ribeiro Entidade (UNIMONTES);

Domingos Sávio Queiroz ( EPAMIG – Membro

da Comissão de Zootecnia do CRMV-MG);

Luciana Costa Geraseev (UFMG); Alessandro

Moreira Procópio Entidade (FEAD); Jenecy de

Fátima Aparecida Entidade (Comissão de Zoo-

tecnia e Conselheira do CRMV-MG); Joerly

Moreira Entidade (UFVM); Adauto Ferreira

Barcelos (Comissão de Zootecnia e Conselheiro

do CRMV-MG).

Durante o evento foram proferidas palestras

sobre temas relacionados às Diretrizes Curricu-

lares da Zootecnia e a Avaliação dos Cursos de

Zootecnia no Brasil (Prof. Dr. Walter Motta

Ferreira - DZO/EV/UFMG), Proposta de Padro-

nização de Acompanhamento dos Egressos de

Cursos de Zootecnia (Prof. Dr. Alexandre Lúcio

Bizinoto - FAZU – Uberaba, MG) e Mercado de

Trabalho para o Zootecnista – Demandas Atuais

(Prof. Dr. Celso da Costa Carrer - DZO/FZEA/

USP – Pirassununga, SP). Os temas foram bem

discutidos pelos presentes ao evento, verifican-

do-se uma ampla participação de todos.

Pôsteres contendo informações institucionais fo-

ram afixados pelos presentes, para possibilitar

aos participantes um maior conhecimento

sobre as IES em nosso Estado. Na opinião do

Dr. Adauto Lopes Barcelos, Coordenador da

Comissão Permanente de Zootecnia do CRMV-

MG, “este foi um marco para a história da

Zootecnia em Minas Gerais, mostrando o

apreço e respeito que o CRMV-MG tem para

com os Zootecnistas. A efetiva participação das

IES que possuem cursos de Zootecnia, neste I

Encontro, demonstra o interesse dessas

instituições em integrar-se ainda mais e, desta

maneira, alavancar nossa profissão no Estado.”

Zootecnia

Entre em contato com a Comissão Permanente de Zootecnia do CRMV-MG pelo e-mail cpz@crmvmg.org.br,

para sugerir, reivindicar e enviar notícias ou tratar de qualquer assunto de interesse da Zootecnia.

Vitória do CRMV-MG
no Superior Tribunal 
de Justiça. 

Coordenadores e Dirigentes de Cursos de Zootecnia de MGPalestra do Prof. Dr. Walter Motta (UFMG)

Coordenadores e Dirigentes de Cursos de Zootecnia de MG Palestra do Prof. Dr. Celso da Costa Carrer
(DZO/FZEA/USP – Pirassununga, SP)
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CFMV define valor da anuidade para o
próximo ano.

Últimas Últimas

Os laboratórios integrantes da Rede Bra-

sileira de Qualidade do Leite (RBQL), res-

ponsáveis pelas análises da qualidade do

leite produzido no País, receberão recur-

sos orçamentários/financeiros para im-

plantação do projeto de consolidação da

rede, composta por oito laboratórios dis-

tribuídos nas principais regiões leiteiras

do País. 

Os recursos, no valor de R$ 12 milhões,

serão destinados à aquisição da segunda

linha de equipamentos ou analisadores

eletrônicos de componentes do leite. 

Representantes das instituições que inte-

gram a RBQL estiveram reunidos, com o

Ministro da Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento, Reinhold Stephanes, para as-

sinar este convênio que consolida a Rede.

A EMBRAPA é a proponente do convê-

nio e caberá a EMBRAPA Gado de Leite

executar as ações previstas, como a com-

pra dos equipamentos para todos os la-

boratórios.

Atualmente a RBQL processa a análise de

cerca de 500 mil rebanhos por mês em

todo o País e ao duplicar o número de

equipamentos a rede terá capacidade de

atender a toda pecuária de leite nacional.

Em MG existem dois laboratórios inte-

grantes da rede, um na EMBRAPA, em

Juiz de Fora e outro em Belo Horizonte,

na Escola de Veterinária da UFMG.

Governo repassa
recursos para a
RBQL.

O Conselho Federal de Medicina Veterinária de-

finiu, por meio da Resolução nº 890/2008, os va-

lores para a anuidade de 2009. O Pagamento po-

derá ser feito até do dia 31 de janeiro, com des-

conto de dez por cento. A anuidade também po-

derá ser paga, sem o desconto, em três parcelas

iguais, vencíveis em 31.01, 28.02 e 31.03.2009,

ou pelo seu valor integral em 31.03.2009.

O CRMV-MG enviará os boletos para pagamen-

to da anuidade de 2009 na primeira semana de

janeiro, quando as empresas e os profissionais

deverão optar pela forma de pagamento: com

desconto, em três parcelas ou pelo valor integral

da anuidade.

Aqueles que optarem pelo pagamento parcelado

poderão requerer o parcelamento, solicitar 2ª via

de boletos ou mesmo esclarecer dúvidas sobre o

pagamento da anuidade, fazendo contato com o

CRMV-MG pelo e-mail cobranca@crmvmg.org.br

ou pelos seguintes telefones: 

IMPORTANTE:
• Quem optar pelo pagamento parcelado deverá

obrigatoriamente requerer o parcelamento até 29

de janeiro de 2009.

• Quem optar pelo pagamento integral, sem des-

conto, receberá na primeira semana de março,

novo boleto para o pagamento da cota única em

31.03.2009

• Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos

diretamente pelo e-mail cobranca@crmvmg.org.br

O valor da anuidade de 2009 para os médicos

veterinários e zootecnistas ficou estabelecida em

R$ 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais).

Para as empresas, a anuidade foi estabelecida con-

forme o capital social da empresa, com base na

tabela abaixo.

Após 31 de março de 2009, a anuidade sofrerá

os seguintes acréscimos: Multa de 10%, juros de

1% ao mês e correção Monetária pelo Índice de

Preços ao Consumidor Amplo do IBGE.

Capital Social Anuidade

Até 5.320,50 411,00

5.320,51 até 
31.923,00

600,00

31.923,01 até 
138.333,00

774,00

138.333,01 até 
287.307,00

897,00

287.307,01 até
1.383.330,00

1.152,00

1.383.330,01 até
2.873.070,00

1.386,00

Acima de 2.873.070,00 1.730,00

- Atendimento a Médicos Veterinários e

Zootecnistas: (31) 3311.4104 ou 3311.4105

- Atendimento a Empresas: (31) 3311.4106

ou  3311.4107

- Setor de Cobrança: (31) 3311.4113,

3311.4114 ou 3311.4115

- Fax: (31) 3311.4102 ou 3311.4103  

Telefone Geral: (31) 3311.4100


