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PALAVRA DO PRESIDENTE

Caros Colegas,

Temos sempre a preocupar de apre-

sentar a missão do CRMV-MG que é a de

fiscalizar o exercício profissional, assim

como a fiscalização das empresas que, por

exercerem atividades básicas relacionadas à

Medicina Veterinária e à Zootecnia, estão

inscritas neste conselho. Uma atenção espe-

cial é dada à atuação do RT e ao cumpri-

mento de suas atividades. A RT deve ser

sempre encarada pelo profissional como

uma “atividade fim” e não uma “atividade

meio”, pois envolve um comprometimento

cada vez maior do colega para bem exercê-

la.  É preciso exercer corretamente esta ati-

vidade, estar tecnicamente preparado e

contribuir para a melhoria da qualidade do

produto ou serviços, enfim, dar valor ao tra-

balho realizado. Fazer bons contratos de tra-

balho, se valorizar, agregar valores, mostrar

que ser RT de uma empresa é muito mais

que uma exigência legal, ser um bônus e não

um ônus a mais no chamado “custo Brasil”. 

O RT deve preencher regularmente o

Livro de Anotações e escrever nele suas ob-

servações e as ações desenvolvidas dentro

das empresas. Quando o fiscal do Conselho

verifica irregularidades por parte do RT no

preenchimento do livro, o mesmo é reco-

lhido e providencias são tomadas em rela-

ção ao profissional. 

Da mesma maneira, os fiscais de órgãos

de fiscalização federal (MAPA), estadual

(IMA) e municipal (vigilâncias sanitárias –

VISA) quando detectam irregularidades ou

inconformidades, fazem autuação e/ou apli-

cação de multas, e depois encaminham de-

núncias a este CRMV-MG sobre a atuação

irregular do RT. Estas ações fiscalizatórias

conjuntas fazem parte de parcerias firmadas

entre esta Autarquia Federal (CRMV-MG)

e os órgãos de fiscalização.

Em razão desta eficiente fiscalização,

aumentou consideravelmente número de

processos éticos abertos nos últimos meses

contra profissionais que são RT de estabele-

cimentos em Minas Gerais, especialmente

aqueles que atuam em estabelecimentos que

comercializam produtos agropecuários. As

ações básicas para o exercício da responsabi-

lidade técnica estão descritas no Manual de

Responsabilidade Técnica entregue a todos

aqueles profissionais que assinam o ART. O

não cumprimento destas ações pode preju-

dicar o exercício da atividade. 

Agora, não basta o profissional dar

uma declaração dizendo ser RT de determi-

nado estabelecimento. Esta responsabilidade

técnica só tem valor legal se ela for averbada

no CRMV-MG. O profissional que não faz a

averbação da  RT, está realizando uma ativi-

dade ilegal e juntamente com a empresa,

pode ser punido, conforme previsão legal.

Conforme determinação do Conselho

Federal de Medicina Veterinária (Resolução

CFMV nº 1091/2015) a renovação da RT,

passou a ser anual, fato amplamente divul-

gado pelo CRMV-MG. Pedimos aos colegas

que são RTs que verifiquem a validade das

averbações de ARTs registradas neste

CRMV-MG. Aquelas vencidas e não renova-

das no tempo hábil, poderão acarretar puni-

ções às empresas e aos seus responsáveis

técnicos. Em caso de dúvidas, solicitamos en-

trar em contato com o CRMV-MG, setor de

registros de pessoas físicas ou jurídicas (31-

33114100) para mais informações.

O Conselho pertence a todos nós!  

Atenciosamente,

Prof. Nivaldo da Silva

CRMV-MG 0747 • Presidente
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GESTÃO

Brasília reúne representantes de Conselhos na Câmara Nacional de Presidentes
Com o intuito de modernizar a gestão

do Sistema CFMV/CRMVs, a Câmara Na-

cional de Presidentes esteve reunida em Bra-

sília, nos dias 18 e 19 de abril, com a

participação dos presidentes dos Conselhos

Regionais de Medicina Veterinária e tam-

bém do CFMV.

O encontro acontece anualmente e

tem como objetivo discutir temas de inte-

resse das profissões. Na oportunidade, entre

outros assuntos, foi apresentado aos presen-

tes o Projeto Arca – Banco de Conhecimento

da Medicina Veterinária e Zootecnia, que terá

o seu lançamento ainda em 2016.

O presidente do CRMV-MG, prof. Ni-

valdo da Silva, destacou a importância do en-

contro. “A Câmara de Presidentes tem se

mostrado muito produtiva na medida em

que permite a troca de ideias e o conheci-

mento da situação de determinados assuntos

em cada um dos estados. É uma das oportu-

nidades que temos de acompanhar outras

realidades”. Presidente do CRMV-MG 
durante o encontro em Brasília



EDUCAÇÃO CONTINUADA

Responsáveis técnicos da Zona da Mata recebem atualização do CRMV-MG 
e do IMA

Profissionais da Medicina Veterinária e

da Zootecnia, que atuam como responsáveis

técnicos na Zona da Mata mineira, estiveram

reunidos no dia 13 de abril, em Juiz de Fora,

em evento promovido pelo CRMV-MG e pelo

Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA).

O encontro foi realizado com o intuito

de orientar e atualizar os responsáveis técni-

cos que atuam em lojas agropecuárias acerca

das novas normas sobre o comércio de pro-

dutos veterinários. O evento contou com pa-

lestras do chefe do setor de Fiscalização do

CRMV-MG, o médico veterinário Messias

Lôbo, e da chefe do Escritório Seccional do

IMA em Juiz de Fora, Dra. Patrícia Santana.

O chefe da Fiscalização do Conselho

conta que a participação do público foi

grande, e que os cerca de 60 profissionais

presentes no encontro estiveram muito re-

ceptivos ao projeto. “Eu vi uma receptividade

muito grande para as novas normas, tanto do

Ministério da Agricultura quanto do IMA, e

percebi também um interesse em estar sem-

pre acompanhando o serviço oficial”.

A iniciativa do encontro em Juiz de

Fora partiu do Instituto Mineiro de Agrope-

cuária, após os profissionais do órgão obser-

varem que algumas normas estavam sendo

negligenciadas pelos responsáveis técnicos, e

a parceria com o CRMV-MG surgiu devido

aos inúmeros programas de valorização pro-

fissional e de educação continuada mantidos

pelo Conselho.  

De acordo com Messias Lôbo, o encon-

tro em Juiz de Fora foi apenas o primeiro de

muitos. “Existe a expectativa de levar essa

mesma iniciativa para outros lugares, visto

que os profissionais têm demonstrado inte-

resse no assunto. Vamos levar esse tema para

outras regiões”, finaliza. 
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Profissionais receberam atualização 
do CRMV-MG e do IMA

CONSULTORIA

Jovens profissionais buscam espaço no mercado com
ideias inovadoras

Com o mercado cada vez mais seg-

mentado e exigindo mais conhecimento por

parte de seus profissionais, se sobressaem

aqueles que conseguem enxergar as oportu-

nidades e tem expertise para realizar deter-

minadas tarefas. 

Nesse espaço, entram os jovens profis-

sionais que têm procurado fazer a diferença

nesse cenário, buscando criar e aprimorar

produtos e serviços já existentes. Represen-

tantes dessa nova safra de profissionais estão

às médicas veterinárias Naiara Meireles e

Bárbara Silveira, que com o objetivo de aju-

dar pequenos, médios e grandes produtores

a melhorarem a sua produção, criaram a El-

lagro, empresa multidisciplinar especializada

em consultoria de melhorias da qualidade

para o agronegócio.

A ideia, segundo elas, surgiu após no-

tarem que os pequenos e médios produtores,

em especial, necessitam de ajuda para apri-

morarem a sua produção, visto que parte

deles ainda tratam seus negócios como fami-

liar. “Hoje percebemos a carência do mer-

cado em relação tanto ao produto, que tem

muita carência, quanto da parte do consumi-

dor, que não sabe se um produto é inspecio-

nado por um médico veterinário ou não”,

explica Bárbara Silveira.

Com sua característica multidiscipli-

nar, a empresa de consultoria busca crescer

cada vez mais e almeja para os próximos anos

expansão da sua área de atuação, com ênfase

em segurança alimentar, principal cobrança

dos órgãos regulamentadores.  “Estão inseri-

das na nossa equipe profissionais de outras

áreas, como é o caso das engenharias e até

mesmo dos colegas zootecnistas. O nosso

projeto para o futuro é realizar consultoria

para empresas a nível multinacional, aqui no

Brasil e até fora”, conta Bárbara.

Atitudes como esta são apoiadas pelo

CRMV-MG, que sempre buscar dar suporte

a trabalhos como o das jovens veterinárias.

“O CRMV-MG tem estimulado iniciativas

como estas, no sentido da ocupação de espa-

ços de trabalho em áreas da Medicina Vete-

rinária e da Zootecnia”, explica o presidente

do Conselho, prof. Nivaldo da Silva.

Veterinárias querem expandir 
a atuação nos próximos anos

SOLENIDADE

Entrega de Carteiras
mês de abril

No mês de abril o CRMV-MG reali-

zou solenidades de entrega de carteiras

profissionais em todas as suas Unidades

Regionais. Ao todo, mais de 150 profissio-

nais da Medicina Veterinária e da Zootec-

nia receberam das mãos do presidente,

prof. Nivaldo da Silva, e também dos de-

legados regionais, o seu passaporte para o

exercício legal da profissão. 

Todas as fotos das solenidades podem

ser encontradas na página do CRMV-MG

no Facebook (facebook.com/ CRMVMG)
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CONSELHO ATIVO

CRMV-MG e IMA estreitam relacionamento em prol da Medicina Veterinária e da
Zootecnia

O CRMV-MG recebeu no dia 06 de

abril representantes do Instituto Mineiro de

Agropecuária (IMA). O diretor-geral do

IMA, Márcio Botelho, e o assessor técnico

do Instituto, Bruno Rocha, reuniram-se

com a diretoria e funcionários do Conselho.

Integram o grupo o presidente Nivaldo da

Silva, o vice-presidente Bruno Divino, o te-

soureiro João Ricardo Albanez e o superin-

tendente executivo Joaquim Amâncio.

Participam também o chefe do setor de Fis-

calização do CRMV-MG, Messias Lôbo, o

procurador jurídico José Geraldo Ribas e a

médica veterinária Fernanda Ciofi.

O encontro tem o objetivo de discutir

parcerias e práticas conjuntas entre as insti-

tuições. “Do quadro de fiscais do IMA, dois

terços são médicos veterinários e 70% das

atividades que o Instituto executa hoje são

realizadas por profissionais dessa área. Ou

seja, são profissionais de extrema importân-

cia para a instituição. O nosso intuito com

essa reunião é justamente estreitar o relacio-

namento e também utilizar a expertise que

o CRMV-MG tem para que possamos, in-

clusive, melhorar os trabalhos que o IMA

realiza na área animal”, comentou o diretor-

geral do IMA, Márcio Botelho.

O presidente do CRMV-MG, Nivaldo

da Silva, destacou o interesse do Conselho.

“O Conselho tem buscado aproximação

com diversas instituições que tem relação

com os médicos veterinários e zootecnistas

em Minas Gerais. É nosso interesse articular

e trabalhar em ações que beneficiem os pro-

fissionais no Estado”, destacou.

A reunião aconteceu na sede 
do CRMV-MG, em Belo Horzionte

UFV realiza I Simpósio de Medicina Interna Veterinária
Do dia 21 a 23 de abril, a Universidade

Federal de Viçosa sediou o I Simpósio de

Medicina Interna Veterinária. O evento foi

promovido pelo Laboratório de Pesquisa

em Patologia Clínica Veterinária da Univer-

sidade e contou com a participação de re-

presentantes de diversos estados, e também

com o apoio do CRMV-MG, através do Pro-

grama de Educação Continuada.

O Simpósio, coordenado pelo Profes-

sor José Dantas Ribeiro Filho, abordou as-

suntos relacionados à patologia clínica em

grandes animais. A proposta é que o evento

seja realizado a cada dois anos, sempre com

um tema diferente.

Representando o CRMV-MG, esteve

presente o conselheiro e médico veterinário

Dr. José Carlos Pontello Neto, que destacou

a participação dos profissionais no Simpó-

sio.  “Normalmente em eventos como esse,

a maior parte dos palestrantes são estrangei-

ros, mas no Simpósio só tinha brasileiros.

Isso mostra que temos muita gente capaci-

tada. O nível dos participantes também foi

muito alto, com estudantes de graduação,

pós-graduação, mestrado e doutorado, e

muitos profissionais que atuam na área”.

O médico veterinário conta que even-

tos assim têm que acontecer com mais fre-

quências, para que o maior número de

pessoas possa adquirir e compartilhar novos

conhecimentos. “Temos que observar esses

eventos, pois merece que continuemos

apoiando. A seriedade com que a comissão

organizadora levou essa empreita foi muito

boa, e a participação foi muito grande.”

Simpósio contou com a participação 
de estudantes e profissionais

Faemg realiza evento para celebrar o Dia Internacional da Valorização do
Queijo Produzido com Leite Cru

No dia 14 foi comemorado o Dia Inter-

nacional da Valorização do Queijo Produzido

com Leite Cru. Para celebrar a data, o Sistema

Faemg promoveu em sua sede, em Belo Ho-

rizonte, uma degustação de queijos de várias

microrregiões do estado, com informações

sobre a história e características de cada um.

O evento contou com a participação

dos principais produtores do estado, além da

presença de compradores, especialistas e re-

presentantes de entidades ligadas à área, entre

elas o CRMV-MG, representada pelo presi-

dente prof. Nivaldo da Silva e pelo superin-

tendente-executivo Joaquim Amâncio.

A Faemg aproveitou as comemorações

e formalizou a criação de uma comissão téc-

nica para tratar de assuntos relacionados ao

Queijo Minas Artesanal, com o intuito de dis-

cutir os desafios e soluções para o setor, tendo

em vista a importância da produção de queijo

artesanal para o estado, reconhecido como

Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional (Iphan).

Representantes do CRMV-MG 
no evento da Faemg
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ENCONTRO

Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Animais Selvagens estimula 
desenvolvimento da área

Nos dias 13 e 14 de abril, Brasília se-

diou o 1º Fórum das Comissões Nacional e

Regionais de Animais Selvagens. Estiveram

presentes representantes da comissão nacio-

nal do CFMV e de 11 Conselhos regionais,

inclusive o de Minas Gerais.

O objetivo do encontro foi buscar uma

uniformização das comissões, com a realiza-

ção de ações conjuntas voltadas para a pre-

servação dos animais selvagens na natureza e

em cativeiro, além da busca pela valorização

dos profissionais que atuam na área.

O presidente da Comissão de Animais

Selvagens do CRMV-MG, o médico veteri-

nário Marcus Vinicius Romero, participou da

reunião em Brasília e contou que o próximo

passo é colocar em prática o que foi discutido.

“É uma área muito rica que precisa de melho-

rias. O encontro foi excelente e todos os par-

ticipantes estavam muito motivados para

buscar melhoria nos seus estados e uma me-

lhor condição de trabalho para os profissio-

nais, e melhores condições para os animais”.

Para Marcus Vinicius, o encontro serviu

como estimulantes para a Comissão do

CRMV-MG retomar os trabalhos iniciados

anteriormente.  “A comissão de Minas retoma

o trabalho agora em sua segunda formação, e

vamos dar continuidade no que iniciamos

antes, como a aproximação com os órgãos

ambientais, discussão de mudanças na legis-

lação, promoção de eventos, como o combate

ao tráfico de animais e também relacionado

à Medicina Veterinária e Zootecnia em ani-

mais selvagens, com a realização de encontros

em Belo Horizonte e Uberlândia”.

Outras linhas de trabalho que foram

discutidas no Fórum e que serão realizadas

pela Comissão do Conselho estão a busca nas

instituições de ensino pela inclusão de disci-

plinas relacionadas a animais selvagens, vi-

sando a transformação e capacitação dos

profissionais, e também promover a impor-

tância do responsável técnicos nos estabeleci-

mentos, mostrando o papel do médico

veterinário e zootecnista que atuam com ani-

mais selvagens.

“É consenso que iremos nos encontrar

novamente, há a necessidade das reuniões

serem frequentes. Nós que estivemos presen-

tes vamos levar para discutir com o presi-

dente e conselheiros, os ganhos da reunião”,

finaliza Marcus Romero.

O CRMV-MG foi representado pelo chefe da Comissão de Animais Selvagens

REGULARIZAÇÃO

Cobrança de débitos ativos
Em cumprimento às determinações do

Tribunal de Contas da União e a Legislação

Tributária, o CRMV-MG informa que deu

inicio à cobrança judicial dos débitos relativos

às anuidades de 2011 a 2014, assim como das

Multas Eleitorais de 2012 e de 2014. O proce-

dimento implica, ainda, no protesto cartorial

destes débitos, conforme informado anterior-

mente pelo Conselho. 

O CRMV-MG alerta a todos que se en-

contram nessa situação a fazer contato com a

Autarquia, através do Setor de Cobrança,

onde podem ser obtidas mais informações.  O

contato pode ser feito pelo e-mail (co-

branca@crmvmg.org.br) ou pelos telefones

(31) 3311-4112, 3311-4113, 3311,4114 e

3311-4115.


