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PALAVRA DO PRESIDENTE

Prezados Colegas,

Exercendo a honrosa missão de presi-

dente do CRMV-MG, tenho a oportunidade

de, cada vez mais, estar presente junto aos

colegas médicos veterinários e zootecnistas

em quase todos os rincões dessas  Minas Ge-

rais. Não vou a todos por falta de oportuni-

dade, mas pretendo, ainda,  visitar  todas as

regiões mineiras.  Esta é, inclusive,  uma das

ações mais positivas  da atual gestão deste

CRMV-MG, reconhecidas por milhares de

colegas que participam dos eventos apoia-

dos pelo Conselho de Classe e que sentem a

maior proximidade.

Nestas andanças por todo território

mineiro, todos reclamam da situação atual

do país e que estão esperando, ansiosa-

mente,  que o ano acabe e que venha  um

novo, com mudanças e esperanças. Dizem

que 2015 deve ser esquecido  e que 2016 será

diferente e melhor.  A muitos digo uma frase

de uma jovem, que ouvi  lá pelos confins

deste país, à pergunta de um amigo de como

ela estava. Ela disse  algo que me marcou

profundamente: “Estou ótima, estou viva! ”.

Muito pensei sobre o significado desta res-

posta e da sabedoria daquela jovem. É ver-

dade!  2015 não  foi um ano que possamos

nos orgulhar dele, mas continuamos vivos e

esperançosos.  Esta é uma mensagem que

desejo compartilhar com todos.   “Estamos

vivos,  continuaremos vivos e sobrevivere-

mos”,  claro, mesmo que algum de nós, entre

os quais posso me incluir, talvez não tenham

a oportunidade de ver o Brasil, como uma

“Fenix”,  ressurgir. Dizem que sou um oti-

mista e que sempre, por meio desta coluna,

busco transmitir mensagens de otimismo. É

assim, o pessimismo não pode preponderar.

Recentes fatos mostram que ainda podemos

acreditar neste país e em seu povo.  A histó-

ria deste está sendo reescrita, mesmo que al-

guns ainda tenham a concepção que o Brasil

não pertence ao seu povo,  mas a um grupo

de pessoas. O Brasil é nosso e vamos fazê-lo

voltar ao caminho da normalidade, sem

pensar em cores partidárias ou perdido nos

conchavos políticos. 

Temos que estar atentos e participativos.

Afinal, o Brasil pertence ao povo brasileiro!

O CRMV-MG parabeniza  aos médicos (as)

veterinários (as) que voluntariamente par-

ticipam das ações de acolhimento e prote-

ção aos animais,  vitimas da “Tragédia de

Mariana”. Nosso muito obrigado,  a todos

vocês!

Atenciosamente

Prof. Nivaldo da Silva

CRMV-MG nº 0747

Presidente 
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ZONA DA MATA

Juiz de Fora sedia reunião para discutir subnotificações de casos de Raiva
Diversos profissionais da Medicina

Veterinária de Juiz de Fora participaram de

uma reunião sobre a subnotificação de casos

de Raiva na cidade e região. O evento acon-

teceu no dia 12, no Centro de Vigilância Sa-

nitária da prefeitura.

Cerca de 100 pessoas participaram da

reunião, entre médicos veterinários da ini-

ciativa privada e alunos de graduação da

Universidade Federal de Juiz de Fora.

Estiveram presentes os médicos veteri-

nários da Central de Zoonoses, José Geraldo

de Castro e Liza Ramos, Glênia Campos da

Superintendência Regional de Saúde e Lu-

ciano Puga, do Instituto Mineiro de Agrope-

cuária. O CRMV-MG esteve representado pelo

delegado da Unidade Regional da Zona da

Mata, Dr. Marion Ferreira e pelo prof. Adolfo

Firmino Neto, membro da Comissão de En-

sino da Medicina Veterinária do Conselho.

SOBRE A DOENÇA

A Raiva é causada por um vírus que

ataca o sistema nervoso de animais como:

bois, cabritos, porcos, cavalos, ovelhas, gatos

e cães. Na maioria das vezes é pela mordida

dos morcegos hematófagos na tábua do pes-

coço, lombo e garupa que os animais são con-

taminados. Os morcegos hematófagos trans-

mitem a Raiva pela saliva no momento da

mordida e não prescisam apresentar os sinto-

mas da doença, basta estarem infectados.

Aproximadamente 100 pessoas 
participaram da reunião



TRAGÉDIA EM MARIANA
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CRMV-MG agradece aos médicos veterinários pelo compromisso com a profissão
A tragédia em Mariana (MG), resul-

tado do rompimento da barragem da em-

presa Samarco no dia 05 de novembro de

2015, mostra como o povo brasileiro é soli-

dário, não só em palavras, mas em ações,

mesmo que elas possam parecer pequenas

diante da grandeza e consequências da tra-

gédia. Exaltamos aqui, o trabalho voluntário

de dezenas de médicos veterinários no aten-

dimento aos animais vítimas deste desastre.

Representando o Conselho Regional de

Medicina Veterinária de Minas Gerais

(CRMV-MG), o vice-presidente Bruno Di-

vino, esteve no Centro de Acolhimento de

Animais, na região de Mariana, onde estão os

animais vitimados. O Centro foi instalado em

um galpão disponibilizado pela mineradora,

onde foram montadas baias metálicas para

abrigo. Segundo Divino, foram contabilizados

cerca de 200 animais, entre cães, aves, suínos

e equinos. O número tem aumentado diaria-

mente, resultado do trabalho das equipes de

busca e salvamento. Todos os animais são va-

cinados, vermifugados, possuem uma ficha

clínica com a medicação e a alimentação que

devem receber, além de uma placa como

nome do proprietário, quando identificado.

O local também está centralizando as doações

de ração, medicamentos veterinários e mate-

riais cirúrgicos, recebidas em grande número.

Foram recebidas aproximadamente 100 tone-

ladas de ração animal.

Durante a visita também foram levan-

tadas as demandas de serviços médicos ve-

terinários e avaliadas as condições de

trabalho desses profissionais para o atendi-

mento às vítimas. Como as condições de

trabalho e atendimento não são as mais ade-

quadas, o CRMV-MG solicitará à Samarco,

por meio de documento, a contratação de

uma equipe de médicos veterinários e zoo-

tecnistas até que a estrutura do Centro de

Acolhimento seja desativada. Além da con-

tratação de uma empresa para coleta de re-

síduos sólidos da saúde, entre outras

recomendações. Está prevista a visita de um

grupo formado pelos membros da Comis-

são de Animais Silvestres do CRMV-MG

para avaliação das perdas da fauna silvestre.

O CRMV-MG também externa sua

preocupação com o comprometimento am-

biental decorrente do desastre. Ao longo de

centenas de quilômetros por onde corre o

Rio Doce, são incontáveis as perdas de flora

e fauna, além da contaminação da água e do

solo. Neste caminho também estão produ-

tores rurais que tiveram suas atividades di-

retamente atingidas pela tragédia.

Na oportunidade, o CRMV-MG se so-

lidariza com todas as vítimas do rompi-

mento da barragem, especialmente pela

perda de vidas humanas e se coloca à dispo-

sição da sociedade e das autoridades para

colaborar no que for preciso.

Mais uma vez, o CRMV-MG exalta e

agradece as médicas e médicos veterinários

voluntários, pela demonstração de amor aos

animais e compromissos assumidos com a

profissão.

Voluntários estão atuando na região

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Belo Horizonte sedia seminário sobre Bem Estar Animal
Nos dias 17 e 18 de novembro a Escola

de Veterinária sediou o Seminário Bem Estar

Animal de Produção: contexto atual e apli-

cações. Com o apoio do CRMV-MG, o

evento contou com a realização de palestras

e mesas-redondas, com debates acerca do

manejo racional na criação, transporte e

abate humanitário.

A programação do evento envolveu pa-

lestras sobre Fisiologia e bons exemplos para

o bem estar de peixes, percepção e controle

da dor em bovinos e equinos e bem estar na

produção de bovinos leiteiros e de bovinos

de corte, entre outras.

Cerca de 80 profissionais de diversas

instituições estiveram presentes no evento,

entre elas a Faemg, SFA-MG, e SEAPA-MG.

O Conselho foi representado pelo presidente,

prof. Nivaldo da Silva.

O CRMV-MG apoiou o Seminário

através do Programa de Educação Conti-

nuada, que tem como objetivo fomentar o

conhecimento entre os profissionais da Me-

dicina Veterinária e da Zootecnia.

Assessores jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs realizam encontro em Pernambuco
O X Encontro de Assessores Jurídicos

do Sistema CFMV/CRMVs, aconteceu nos

dias 20 e 21 de novembro em Recife (PE). O

evento, realizado anualmente, teve como ob-

jetivo uniformizar argumentações defensivas

do Sistema, por meio da discussão de situa-

ções comuns e construção de teses que devem

ser adotadas por todos, aumentando a segu-

rança jurídica das autarquias.

Nesta edição, o Encontro contou com

palestras de diversas áreas do conhecimento,

incluindo o Direito, a Medicina Veterinária,

a Zootecnia, além de temas que fazem parte

do dia a dia dos assessores jurídicos do Sis-

tema. Entre eles, estão: Execução Fiscal; alte-

rações do Código de Processo Civil (CPC);

portarias do Sistema CFMV/CRMVs; e ela-

boração de termos de referência. 

Foram realizados ainda debates sobre

as novas jurisprudências trabalhistas e discuti-

das linhas de defesa para as ações judiciais de

caráter estratégico do Sistema, conscientizando

os participantes sobre a importância da atua-

ção do Sistema em prol dos interesses comuns.

O CRMV-MG esteve representado pelo

procurador Bernardo Corgosinho.

UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS



Concea e CRMV-MG realiza visita técnica na Sociedade Universitária para
Ensino Médico Assistencial, em Juiz de Fora

O sistema CFMV/CRMVs e o Conse-

lho Nacional de Controle de Experimenta-

ção Animal (Concea), entidade vinculada ao

Ministério de Ciência, Tecnologia e Integra-

ção realizaram uma visita técnica na Socie-

dade Universitária para Ensino Médico

Assistencial (SUPREMA), em Juiz de Fora.

O objetivo da parceria entre os órgãos

foi verificar as instalações que usam animais

para fins de ensino ou pesquisa e checar se os

mesmos seguem as normas para o exercício

da atividade. A visita foi realizada pela fiscal

do CRMV-MG, Rafaela Luns e pela Dra. Vera

Peters, conselheira representante do Concea.

A Fiscal do Conselho conta que nos

dias da vistoria técnica foram realizadas reu-

niões com os membros da Comissão de

Ética no Uso de Animais da Faculdade de

Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora

e uma vistoria nas instalações de manuten-

ção e uso de animais nas aulas do programa

de pós-graduação, com a temática Endosco-

pia Ginecológica: Histeroscopia e Laparos-

copia, em convênio de parceria acadêmica

com o Centro de Estudos e Pesquisa em Ci-

rurgias Minimamente Invasivas, em que o

modelo animal utilizado é o suíno.

“O projeto e as instalações foram visto-

riados conforme o Roteiro para Visita de

Orientação Técnica elaborado pelo Concea e

CFMV, frente ao cumprimento de Resoluções

do Conselho Federal e instruções do Concea,

como por exemplo, a verificação da realização

dos procedimentos de cirurgia executados

por médico veterinário, conforme a Lei

5517/1968 e o respeito as Diretrizes de Euta-

násia do CONCEA e a Resolução 1000/2012

do CFMV, que dispõe sobre procedimentos e

métodos de eutanásia em animais”, conta a

fiscal do CRMV-MG, Rafaela Luns.

Na foto, da esquerda para a direita: Dr.

Ricardo Campello, prof. Ary Ferreira de

Freitas, profa. Soraida Sozzi, coordenadora

de Ensino Pesquisa e Extensão, Dra. Dyle

Campello, vice-coordenadora da Comissão

de Ética no Uso de Animais da SUPREMA,

Rafaela Luns, fiscal médica veterinária do

CRMV-MG e fiscal representante do CFMV,

Dra. Vera Peters, conselheira representante

do Concea e o médico veterinário Fernando

Luis Fernandes Mendes, Responsável Téc-

nico da SUPREMA. 

De acordo com o Concea, apenas mé-

dicos veterinários podem ser Responsável

Técnico de Biotérios (Resolução Normativa

nº 06/2012).

Legenda
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Coordenadores de cursos se reúnem no XXII Seminário Nacional de Edu-
cação da Medicina Veterinária

Durante três dias médicos veterinários,

coordenadores de curso, professores e estudan-

tes estiveram reunidos em Brasília no XXII Se-

minário Nacional de Educação da Medicina

Veterinária, evento organizado pelo Conselho

Federal de Medicina Veterinária (CFMV).

Com a temática “A avaliação e a gestão

na educação brasileira”, o Seminário teve o

objetivo de promover um alinhamento de in-

formações e trocas de experiências entre os

coordenadores de cursos e representantes de

Instituições de Ensino (IEs) por meio de de-

bates sobre as avaliações de cursos, avaliações

dos docentes e a acreditação dos cursos de

Medicina Veterinária no Brasil.

Representantes de diversas instituições

de ensino da Medicina Veterinária estiveram

presentes. O CRMV-MG foi representado

pelo médico veterinário Dr. Adolfo Firmino

da Silva, membro da Comissão de Ensino da

Medicina Veterinária.

Com informações do CFMV

Hospital Veterinário da Funorte recebe visita do CRMV-MG
Membros do CRMV-MG visitaram o

Hospital Veterinário da Faculdades Integradas

do Norte de Minas (Funorte), em Montes

Claros,  para conhecer as novas instalações,

que passaram por reformas nos últimos anos.

Estiveram presente o presidente do

Conselho, prof. Nivaldo da Silva, o conse-

lheiro e professor da UFMG Rubens Car-

neiro, e a delegada da Unidade Regional do

CRMV-MG no Norte de Minas, prof.ª. Si-

lene Maria Barreto. A visita foi guiada pelo

coordenador do curso de Medicina Veteri-

nária da instituição, Raul Felipe Dornas que

apresentou a estrutura do Hospital para os

membros do CRMV-MG.

O Hospital Veterinário da Funorte é

referência na região por oferecer atendi-

mento ambulatório e cirúrgico a animais de

pequeno e grande porte, o que torna ainda

mais importante uma visita do Conselho,

que entre os seus objetivos estar o de asse-

gurar a regularidade de estabelecimentos

que prestam serviço médico veterinário.

Com informações da Funorte

Legenda
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AVZ e CRMV-MG homenageiam médicos veterinários do Norte de Minas
A Associação dos Médicos Veteriná-

rios do Norte de Minas (AVZ) e o CRMV-

MG homenagearam quatro profissionais da

Medicina Veterinária pelo trabalho prestado

à profissão neste ano. A cerimônia de en-

trega de certificado aconteceu na sede da As-

sociação, em Montes Claros.

Foram agraciados com certificado de

honra ao mérito em reconhecimento aos

serviços prestado à Medicina Veterinária os

profissionais Herbert Leite Colares, Raul Fe-

lipe Dornas, Cláudia Fernandes Antunes e

Marco Túlio Pelaquim.

A cerimônia foi realizada ainda em co-

memoração ao Dia do Médico Veterinário e

contou também com uma palestra com a te-

mática “Alterações Hepáticas na Clínica de

Pequenos e Grandes Animais: diagnóstico e

tratamentos”, ministrada pelo conselheiro do

CRMV-MG, prof. Rubens Antônio Carneiro. Legenda


