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PALAVRA DO PRESIDENTE
Prezados Colegas,
Entre as missões deste CRMV-MG definidas na Lei n. 5517 que criou o sistema CFMV/
CRMVs e, posteriormente pela Lei n. 5550,
estão:
• Fiscalizar o exercício profissional do médico
veterinário e do zootecnista, bem como as empresas destas áreas;
• Orientar, supervisionar e disciplinar as atividades relativas às profissões dos médicos veterinários e dos zootecnistas;
• Assessorar e servir de órgão de consulta aos
governos Federal, Estadual e Municipal;
• Servir de Tribunal de honra dos médicos veterinários e dos zootecnistas.
Assim, cumpre a este conselho de classe
exercer suas atividades em defesa da sociedade
mineira e, buscando em associação com o que
é definido na legislação, também lutar pela Valorização e o Respeito Profissional. Isto significa uma constante fiscalização pela aplicação
dos preceitos da Ética Profissional, previstos
nos códigos de ética das duas profissões e a defesa, dentro dos princípios da legalidade, das
atividades peculiares à Medicina Veterinária e

à Zootecnia. Outra ação deste CRMV-MG é
o grande incentivo à Educação Continuada.
As relações entre os profissionais e seus
clientes tem sido objeto de um constante trabalho de orientação ao exercício profissional
por parte deste CRMV-MG, visando à promoção da Medicina Veterinária e da Zootecnia.
Infelizmente, alguns colegas, talvez por acharem que este conselho não está atento a todas
as situações que acontecem em nosso estado,
tem sido objeto de denúncias de irregularidades no exercício profissional por parte de seus
clientes ou de órgãos de fiscalização (VISA,
IMA, MAPA, MP, entre outros), bem como pela
ação fiscalizadora realizada pelos CRMV-MG.
A Diretoria do CRMV-MG e seu Corpo
de Conselheiros estão extremamente preocupados com o grande número de denúncias encaminhadas ao Conselho nos últimos meses de
2015 e início de 2016. Quase 80 processos éticos
profissionais foram instaurados neste período,
superando o total do que ocorreu em quase
uma década (2000 a 2010). Entre as áreas de atividades, as maiores irregularidades estão a Responsabilidade Técnica e a Clínica de Pequenos
Animais.

Não basta ao profissional assinar (“pegar”,
como muitos gostam de dizer) uma RT sem
conhecer a legislação pertinente à atividade do
estabelecimento, ou atender um animal (paciente) em sua clínica ou consultório sem
prestar a devida atenção também ao seu
cliente (o tutor do animal), assim como não
realizar adequadamente os procedimentos que
visem a recuperação do paciente. Tudo mudou,
estamos em novos tempos. Somos prestadores
de serviços e a sociedade está cobrando maior
eficiência de nossos profissionais.
Fica o alerta para aqueles que, felizmente, não foram denunciados. Vamos cuidar
melhor de nossas profissões. O CRMV-MG
realiza sua missão fiscalizadora e, mais ainda,
trabalha pela defesa das profissões em ações
que visam preservar nossos campos de atuação específicos. Temos que nos cuidar antes
que estas áreas acabem sendo aquinhoadas por
profissionais de outras áreas de formação e conhecimento.
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG 0747 • Presidente

PARCERIA

CRMV-MG participa de posse da nova diretoria da ABCCMM
Tomou posse no dia 17 de fevereiro a
nova diretoria da Associação Brasileira dos
Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador
(ABCCMM). O evento aconteceu no Expominas, em Belo Horizonte, e contou com a
participação de representantes de diversas
entidades, entre elas o CRMV-MG, representado pelo presidente, prof. Nivaldo da Silva.
Também estiveram presentes no
evento o secretário de estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, João Cruz Reis
Filho e o secretário municipal de Governo,
Vitor Valverde, representando o prefeito de
CRMV-MG COM VOCÊ

Belo Horizonte, Márcio Lacerda.
Na cerimônia de posse, o presidente
do CRMV-MG entrou em contato com o
presidente empossado Daniel Borja, ficou
acertado que nas próximas semanas deve
ocorrer uma reunião entre as duas instituições para análise de parcerias visando melhorias para o agronegócio da equideocultura no estado. Tendo como um dos principais pontos o doping dos animais, uma
preocupação do CRMV-MG, que busca dar
as devidas orientações aos profissionais, e
está relacionado tanto com o exercício ade-

quado da Medicina Veterinária e da Zootecnia, quanto ao bem estar animal.

Membros da diretoria da ABCCMM
durante cerimônia de posse
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

CRMV-MG realiza II Curso de Manipulação e Cortes de Carne
Nos dias 05 e 06 de abril o Anfiteatro
da Epamig, na Universidade Federal de Lavras, vai sediar a segunda edição do Curso de
Manipulação e Cortes de Carne do CRMVMG. O Curso tem como objetivo levar ao
profissional conhecimento a respeito das carnes em ambiente comercial.
O Curso é realizado por meio da comissão de Zootecnia do Conselho e será mi-

nistrado pelo empresário Marcelo Conceição, profissional com mais de 25 anos de
atuação no setor. Dentre os temas que serão
abordados estão: rotina de um açougue; a
carne que o consumidor deseja; cortes bovinos, ovinos, suínos e aves; cortes do dianteiro
e do traseiro, inovação e valorização; gerenciamento de câmara fria, dentre outros.

RECONHECIMENTO

CRMV-MG entrega diploma a formanda do IFTM em Uberaba
Aconteceram nos dias 18 e 19 de fevereiro, as solenidades de Outorga de Grau
dos cursos do Instituto Federal do Triângulo
Mineiro, campus Uberaba.
No dia 18, foram outorgados formandos dos cursos de Licenciatura em Ciências
Biológicas, Licenciatura em Ciências Sociais
e Tecnologia em Alimentos; já no dia 19, os
bacharelados em Engenharia Agronômica e
Zootecnia.
Carlos Antônio Alvarenga Gonçalves,

representante do reitor do IFTM, Roberto Gil
Rodrigues Almeida, presidiu a solenidade. O
diretor geral do campus Uberaba, Rodrigo
Afonso Leitão, participou nos dois dias.
O presidente do Conselho Regional de
Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais, Nivaldo da Silva, esteve presente na cerimônia do dia 19 de fevereiro e na oportunidade entregou o certificado de distinção por
ter obtido o melhor desempenho, para a formanda Veridiana Augusta Macedo Abrahão.

Com informações do IFTM

Formanda de Zootecnia recebe
certificado do CRMV-MG

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Conheça as sugestões do Sistema CFMV/CRMVs para a IN do Sistema Unificado
de Atenção à Sanidade Agropecuária
Está em fase de elaboração, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a Instrução Normativa que
estabelece requisitos para avaliação de equivalência ao Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade Agropecuária relativo aos estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte.
No documento enviado ao Mapa, o
Conselho Federal de Medicina Veterinária
(CFMV) ressalta que os estabelecimentos
regulamentados pela IN devem possuir responsável técnico médico veterinário devi-

damente inscrito no Conselho Regional de
Medicina Veterinária.
A Instrução Normativa traz orientações sobre a estrutura física, dependências e
equipamentos do estabelecimento.
No campo que trata sobre processo de
maturação dos queijos, o CFMV observa
que ela deve ser realizada em prateleiras de
material liso, resistente, impermeável e lavável. A sugestão é baseada em recomendação
da Anvisa de que deve-se evitar a utilização
de materiais que não possam ser higieniza-

dos ou desinfetados adequadamente, por
exemplo, a madeira, a menos que a tecnologia usada faça seu uso imprescindível e que
o controle demonstre que não constitui
uma fonte de contaminação.
O CFMV também ressalta que o estabelecimento deve adotar medidas e procedimentos de controle e vigilância da
qualidade da água para consumo humano e
seu padrão de potabilidade.
Assessoria de Comunicação do CFMV

ANUIDADE

31 de maio é o prazo final para quitação
Termina em 31 de maio o prazo para o
pagamento da anuidade referente ao exercício
2016. A data marca a última parcela a ser paga
pelos profissionais que optaram pelo parcelamento, e o prazo limite para que os profissionais que escolheram a parcela única sem
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desconto efetuarem o pagamento.
Caso não tenha recebido o boleto, o
profissional deve entrar em contato com o
CRMV-MG para regularizar a situação,
através do telefone (31) 3311-4100 ou pelo
email cobranca@crmvmg.org.br.
CRMV-MG COM VOCÊ

DESENVOLVIMENTO

Governo lança programa Minas Pecuária e espera atingir a liderança do setor no país
Foi realizado no dia 24 de fevereiro, em
Belo Horizonte, o lançamento do programa
Minas Pecuária. O evento aconteceu na cidade Administrativa e contou com a presença
de diversas autoridades e representantes de
classe, entre elas o CRMV-MG.
O programa tem o objetivo de modernizar a cadeia produtiva da pecuária no estado, por meio de assistência técnica voltada
para a aplicação de boas práticas, assistência
de gestão da atividade e melhoria da qualidade
dos produtos derivado da bovinocultura.
Na cerimônia de lançamento, o gover-

nador Fernando Pimentel falou sobre a criação de parcerias com diversas entidades, no
intuito de melhorar e fortalecer a produtividade do setor leiteiro do estado. “Sozinhos, a
gente não vai a lugar nenhum. Nós estamos
aqui, com todos os parceiros, para colocar em
marcha um programa cujo resultado irá, sem
sombra de dúvidas, melhorar muito a produtividade do nosso setor leiteiro”.
Representantes de diversos órgãos
como a Faemg e a Embrapa Gado de Leite estiveram presentes no lançamento do programa. O CRMV-MG foi representado pelo

presidente, prof. Nivaldo da Silva.

Governador fez o lançamento
do Programa em Belo Horizonte

PLENÁRIA

Conselheiros e diretores se reúnem na 471ª Reunião Plenária Ordinária
Diretoria e Corpo de Conselheiros do
CRMV-MG estiveram reunidos em plenária
na sede do Conselho, em Belo Horizonte, no
dia 29 de fevereiro, para debater as ações de
interesse da Medicina Veterinária e da Zootecnia em 2016.
Entre os assuntos em pauta estiveram
às análises das propostas das Resoluções
sobre Anotação de Responsabilidade Técnica
e sobre o Reparcelamento de Dívidas no
CRMV-MG. Houve também apresentação de
sugestões de pontos a serem observados na
elaboração de votos em processos éticos.
Na reunião, foram analisados mais de
300 processos éticos e administrativos, referentes aos primeiros meses do ano, sendo 80

deles processos éticos instaurados entre dezembro de 2015 e fevereiro de 2016, número
alarmante para as estatísticas do Conselho.
Para diminuir esse número, o CRMVMG tem buscado cada vez mais estar próximo aos profissionais recém-formados e
acompanhar a sua trajetória. A participação
do Conselho começa ainda na entrega de
carteiras, que conta com a presença de um
membro da diretoria em todas as solenidades.
Ainda na reunião, Diretoria e Conselheiros contabilizaram as inscrições realizadas em 2016. Só neste ano, até agora, 243
profissionais da Medicina Veterinária e 14
da Zootecnia realizaram inscrição junto ao

Conselho. A expectativa é que esse número
aumente nos próximos meses.
Na plenária também foram analisados
os eventos recebidos com solicitação de
apoio do Programa de Educação Continuada no primeiro semestre de 2016.

A reunião aconteceu na sede
do Conselho, em Belo Horizonte

RESOLUÇÃO

Profissionais devem ficar atentos à renovação da ART
Com a aprovação da Resolução CFMV
nº 1091 em 2015, é importante que o profissional fique atento a sua Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que passou a
ter validade de doze meses, a partir de 14 de
outubro de 2015, sendo a sua renovação obrigatória, sob pena de cancelamento automático.
As ARTs registradas no CRMV-MG
com prazo indeterminado tiveram a sua validade definida em doze meses, contando a
partir de 14 de outubro de 2015, data da publicação da norma no Diário Oficial da
União. Para as ARTs que foram homologaCRMV-MG COM VOCÊ

das no CRMV-MG com data anterior a 14 de
outubro de 2015 devem ser consideradas as
datas de vigência constantes nas Anotações.
Com a mudança, a supervisão e fiscalização do CRMV-MG tiveram um avanço
sobre as relações técnicas, éticas e legais pelos
atos profissionais e pelas atividades inerentes
à Medicina Veterinária e à Zootecnia.
Além do cancelamento automático, os
profissionais e os estabelecimentos que não
realizarem a renovação no prazo legal estão
sujeitos a sanções previstas na Resolução
CFMV nº 682/2001.
A partir de abril o CRMV-MG passa a

disponibilizar, por meio de seu site, o sistema eletrônico de emissão de ART.
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

Maio é o prazo final de envio de projetos para o segundo semestre
Termina em 31 de maio o prazo para
a entrega de projetos que serão apreciados
pela Diretoria e Conselheiros para integrar
o Programa de Educação Continuada referente ao segundo semestre de 2016. Projetos
encaminhados fora do período não serão

avaliados.
Para os que serão realizados no primeiro semestre de 2017, a data limite de
envio é 20 de novembro de 2016.
Caso tenha alguma dúvida, entre em
contato com o CRMV-MG, através do tele-

fone (31) 3311–4100 ou pelo email: ascom@
crmvmg.org.br.
Confira abaixo o calendário de eventos que serão realizados com o apoio do
Programa de Educação Continuada do
CRMV-MG no primeiro semestre de 2016:

Nome do Evento

Data

Local

Curso de Imersão em Oncologia Veterinária

1º módulo: 12/03 e 13/03
2º módulo: 30/04 e 01/05
3º módulo: 28/05 e 29/05
4º módulo: 18/06 e 19/06

Unidade Regional do CRMV-MG
no Vale do Aço – Ipatinga

II Curso de Manipulação e Cortes de Carne do CRMV-MG

05/04 e 06/04

Epamig Sul – Lavras

Antibióticoterapia – o que, quando,
como e por quanto tempo devo utilizar

13/04

I Simpósio de Medicina Interna Veterinária –
Patologia Clínica em Grandes Animais

21/04 a 23/04

IV Seminário Mineiro de Zootecnia do CRMV-MG

05/05 e 06/05

Cardiologia X Pneumologia: Tosse a culpa é de quem?

11/05

IX Semana da Zootecnia: “Desafios da Produção
Animal diante das Mudanças Climáticas”

18/05 a 20/05

Instituto Federal do Sudeste
de Minas Gerais – Rio Pomba

Curso de Oftalmologia em Pequenos Animais

21/05

Ipatinga

X SIMCORTE – X Simpósio de Produção de Gado de Corte e VI
Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte

26/05 a 28/05

Universidade Federal de Viçosa

Debate Científico Neurologia X Ortopedia –
qual a causada claudicação

15/06

Curso de Oncologia em pequenos animais

19/06

Juiz de Fora

II Simpósio Mineiro de Equinocultura e III Curso Teórico-Prático
sobre Treinamento do Cavalo Esportivo

30/06 a 02/07

Universidade Federal de Lavras

Curso Teórico Prático em Emergência e Terapia Intensiva

27/07 a 31/07

Universidade Federal de Minas Gerais

Escola de Veterinária da UFMG –
Belo Horizonte
Departamento de Economia
Rural da UFV – Viçosa
Salão de Convenções da UFLA – Lavras
Escola de Veterinária
UFMG – Belo Horizonte

Escola de Veterinária
da UFMG – Belo Horizonte

EXPEDIENTE
PRESIDENTE
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG Nº 0747
VICE-PRESIDENTE
Dr. Bruno Divino Rocha
CRMV-MG Nº 7002
SECRETÁRIA-GERAL
Dra. Therezinha Bernardes Porto

CRMV-MG Nº 2902
TESOUREIRO
Dr. João Ricardo Albanez
CRMV-MG Nº 0376/Z
FOTOS
Arquivo CRMV-MG e banco de imagens
DIAGRAMAÇÃO E DESIGN GRÁFICO
Gíria Design e Comunicação

MALA DIRETA
POSTAL
9912266628/2010-DR/MG/MG
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRMV-MG)
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