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Caros Colegas,
O “Boletim CRMV-MG Com Você” foi criado para ser um informativo das 

ações do Conselho de Classe em prol da Medicina Veterinária e da Zootecnia 
de nosso Estado. Informar tudo o que acontece dentro do Conselho faz parte 
de uma política de transparência que estabelecemos desde quando iniciamos 
nossa gestão à frente desta Autarquia Federal. Por reinteradas vezes, afirma-
mos que o CRMV-MG não pertence àqueles que o dirigem, mas aos profissio-
nais da Medicina Veterinária e da Zootecnia que estão em todos os rincões 
destas Minas Gerais e, assim, o estamos praticando.

Como estas ações são múltiplas e realizadas em diferentes frentes, senti-
mos a necessidade de ampliar e aperfeiçoar nossas ferramentas de comunica-
ção, especialmente as midiáticas, para melhor informar aos colegas das ações do 
seu Conselho de Classe. Assim, a partir deste número o “Boletim CRMV-MG Com 
Você” passa a ter um novo formato. Ao ampliar o número de páginas buscamos, 
não só melhorar nosso principal canal de comunicação, com um maior número de 
informações, mas interagir ainda mais com todos os profissionais. Mesmo em tem-
pos de comunicação virtual, a comunicação escrita é bastante valorizada. 

Apresentamos nesta edição a “ART-e” (Anotação de Responsabilidade Téc-
nica Eletrônica) que oferecerá aos colegas, que atuam ou pretendem atuar neste 
segmento, maior rapidez e tranquilidade para exercer a Responsabilidade Técnica. 
Um avanço tecnológico, sendo o CRMV-MG o primeiro conselho regional de nossas 
profissões a implantar esta sistemática. Basta seguir as instruções.

Em nome da Diretoria, Conselheiros e funcionários agradecemos as cons-
tantes manifestações de apoio que recebemos à esta Gestão. Muito obrigado 
a todos vocês!

Atenciosamente
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente  
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Vice-Presidente 
Dr. Bruno Divino Rocha - CRMV-MG Nº 7002
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EDITORIAL

“Bom dia, gostaria de saber o que preciso fazer para 
receber as revistas, fiquei muito interessado nas reporta-
gens, e são muito importantes para algumas pesquisas que 
tenho que fazer para trabalhos de faculdade. Sou aluno de 
Medicina Veterinária na cidade de Unaí-MG.”

Contato Realizado pelo Portal CRMV-MG

CRMV-MG: A revista V&Z em Minas é enviada via 
Correios para os profissionais inscritos no Conselho. 
Além disso, ela está disponível para acesso na íntegra 
em nosso site: http://www.crmvmg.org.br. Assim como 
as demais publicações do CRMV-MG.

***
“Boa noite. Em questão de plano de saúde animal, exis-

te alguma legislação pertinente vigente?”
Contato Realizado pelo Facebook

CRMV-MG: A legislação que trata dos planos de 
saúde animal é a resolução CFMV nº 647. O download 
pode ser feito no link: portal.cfmv.gov.br/portal/lei/do-
wnload-arquivo/id/241

***
“Boa tarde! Gostaria de saber como tenho acesso as fotos das 

solenidades de entrega de carteira profissional do CRMV-MG?”
Contato Realizado pelo Facebook

CRMV-MG: As fotos das solenidades de entrega 
dos documentos profissionais encontram-se disponíveis 
na fanpage da entidade no Facebook, agrupadas em di-
ferentes álbuns de acordo com as respectivas datas e 
locais de entrega. 

***
“Olá, gostaria de saber como faço para publicar na re-

vista V&Z em Minas.”
Contato Realizado por E-mail

CRMV-MG: Os artigos deverão ser encaminhados ao 
Editor Responsável por correio eletrônico (revista@crm-
vmg.org.br). Informações detalhadas quanto às normas 
de publicação podem ser obtidas pelo mesmo email.

Você tem alguma dúvida relacionada ao CRMV-MG, 
ao exercício da Medicina Veterinária e da Zootecnia, ou 
algum questionamento relacionado a esses assuntos? 
Fale com o Conselho, estamos disponíveis por email: 
contato@crmvmg.org.br, pelo Facebook: facebook.com/
CRMVMG e pelo Twitter @CRMV_MG. 

?? ? CRMV-MG
responde
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Visando a praticidade e comodidade dos 
profissionais no processo de geração da Ano-
tação de Responsabilidade Técnica (ART), o 
Conselho disponibilizou um sistema online para 
a inclusão do documento. 

O procedimento – que era efetivado ape-
nas pessoalmente – passa a ser realizado tam-
bém pelo portal do CRMV-MG. Serão apenas 
quatro passos para seguir para a geração do 
documento, e em cerca de cinco minutos o 
profissional conseguirá preencher a ART ele-
trônica. 

O solicitante deverá incluir qual tipo de 
documento deseja (ART de Cargo, Serviço ou 
Suplente). Será obrigatório o preenchimento 
de informações como dados pessoais e en-
dereços dos estabelecimentos, assim como 
informações relativas ao contratante. 

Por fim, será solicitada uma descrição 
sucinta das atividades, na qual deverá ser 
informada o trabalho que será realizado na 
prestação de serviços. O profissional deve 
priorizar na descrição o que é mais relevante 
nos serviços prestados.

CAPA

CRMV-MG SIMPLIFICA PROCEDIMENTOS COM A ART ELETRÔNICA

“Serão apenas quatro 
passos para a gera-
ção do documento. 

Em cerca de cinco mi-
nutos o profissional

conseguirá preencher 
a ART eletrônica. 
Após efetuado o 

pagamento, o docu-
mento estará liberado 

para impressão em 
até 48 horas.”

TIPOS DE ART:

ART-e de Cargo:
É a prestação de serviços continuados a 
sociedades empresárias para o acompanha-
mento diário das atividades destas empre-
sas. Como exemplo, se verifica a assistência 
a comércio de produtos veterinários, na veri-
ficação de produtos (validade, regularidade 
perante os órgãos de fiscalização para o co-
mércio deste produto).  

ART-e de Serviços:
É toda a prestação de serviço; estudo, pro-
jeto, pesquisa, orientação, direção, asses-
soria, consultoria, perícia, experimentação, 
levantamento de dados, parecer, relatório, 
laudo técnico, inventário, planejamento, 
avaliação, arbitramentos, planos de gestão, 
relativo às atividades elencadas nos arts. 5º 
e 6º da Lei nº 5.517/68, bem como às ligadas 
ao meio ambiente e à preservação da natu-
reza, e quaisquer outros serviços na área da 
Medicina Veterinária e da Zootecnia ou a 
elas ligados. 

ART-e de Suplente: 
É toda a prestação de serviço na qual um 
profissional substituiu outro por tempo de-
terminado, por questões de férias, licença 
médica, ou qualquer outro afastamento. 
Para o preenchimento, o profissional subs-
tituto precisará da ART original para a qual 
fará a suplência. 

Os quatro passos para a geração da ART-e:

Passo 1: Preenchimento dos dados da 
empresa
Se for uma Empresa informe inicialmente 
o CNPJ, se for uma Pessoa Física que está 
contratando o serviço, informe o CPF do con-
tratante. Se o sistema não preencher os da-
dos automaticamente, faça o preenchimento 
manualmente.

Passo 2: Preenchimento dos dados da ART
Digite a data de início e de fim do contrato. 
Posteriormente preencha a carga horária, 
valor da remuneração, atividade básica e 
descrição sucinta (aqui deve ser descrito a 
forma e o que será realizado na prestação de 
serviços. O profissional deve priorizar na des-
crição o que é mais relevante nos serviços a 
serem prestados.)

Passo 3: Confirmação dos dados
Confirme os dados, caso tenha inconsistên-
cia, realize as correções. Observe que nes-
te momento a ART não tem validade legal, 
pois, trata-se de uma prévia do documento, 
apenas para conferência.

Passo 4: Geração do boleto 
O boleto será gerado e disponibilizado para 
impressão. Após o pagamento, em até 48h 
úteis, a ART-e estará devidamente registra-
da e liberada para impressão.

CONHEÇA O PROCEDIMENTO: 
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REUNIÃO COM NOVO DIRETOR-GERAL DO IMA

CONSELHO EM AÇÃO

No dia 18 de julho, o CRMV-MG partici-
pou de uma reunião com o novo diretor geral 
do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). 
Foram discutidas possíveis parcerias e cele-
brações de convênios para capacitação pro-
fissional, reuniões técnicas, entre outros.   

Participaram do encontro o diretor ge-
ral do IMA, Marcílio de Sousa Magalhães, 
o chefe de gabinete Sérgio Lima Monteiro, 
além dos representantes do CRMV-MG: o pre-
sidente prof. Nivaldo da Silva, a secretária-geral 
Therezinha Bernardes Porto, o tesoureiro João 
Ricardo Albanez e a conselheira Patrícia Al-
ves Ferreira.

O presidente do CRMV-MG falou sobre 

a importância de estreitar as relações entre 
as instituições. “Além de uma visita de cor-
tesia, o Conselho reuniu-se com o IMA com o 
intuito de fortalecer as parcerias existentes. 
O CRMV-MG deposita no IMA uma grande 
confiança na garantia da defesa sanitária e 
da segurança alimentar no estado”, afirmou 
prof. Nivaldo.

Na oportunidade, o novo gestor apresen-
tou a proposta de realizar no próximo ano fó-
runs regionais de defesa agropecuária, ideia 
que foi de imediato aprovada pelo CRMV-MG. 
“No entendimento do Conselho, o tema é de 
fundamental importância, e portanto, esta-
mos prontos para colaborar e apoiar a reali-

zação desses eventos técnicos”, comentou o 
presidente do Conselho. 

O CRMV-MG parabeniza o novo gestor 
do IMA na certeza de que bons tempos virão. 

Membros da diretoria do CRMV-MG e do IMA

35ª EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR
O CRMV-MG esteve presente na abertu-

ra da 35ª Exposição Nacional do Cavalo Man-
galarga Marchador, no Parque da Gameleira, 
em Belo Horizonte. Com ampla programação, o 
evento ocorreu entre os dias 16 e 23 de julho. 

Maior exposição de equinos de uma mes-
ma raça da América Latina, o evento contou 
com a participação de 550 associados expo-
sitores de todo o Brasil e mais de 1500 ani-
mais inscritos para diversas modalidades de 
julgamentos e leilões.

O CRMV-MG esteve representado pelo 
presidente, prof. Nivaldo da Silva, que des-
tacou a importância de o Conselho marcar 
presença em eventos deste porte. “O Conselho 
compreende a importância destes eventos para 
o setor pecuário, e reconhece a relevância dos 
trabalhos dos médicos veterinários e zootecnis-
tas para a melhoria deste setor por meio do 
aprimoramento da raça, desenvolvimento de 
genética, entre outros”, declarou.

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CRMV-MG SE REÚNE NA SEDE
Entre os dias 28 e 30 de junho, o CRMV-MG 

realizou reuniões entre fiscais de todo o es-
tado. Os encontros ocorreram no auditório da 
sede, em Belo Horizonte, e contaram com a 
presença de profissionais das unidades re-
gionais Norte, Triângulo, Sudoeste, Sul, Zona 
da Mata e Vale do Aço. 

Foram discutidos temas como os docu-
mentos de fiscalização, a ART eletrônica, o 
aumento do número de denúncias e as roti-
nas de trabalho realizadas em parceria com 
outros órgãos. 

O chefe do setor de Fiscalização, Messias 
Lobo Júnior, destacou a relevância dos temas 
debatidos nos encontros. “Muito importante, 
porque são temas extremamente voltados para 
a realidade da Veterinária e da Zootecnia em 
Minas Gerais, assim como as parcerias entre 
os diferentes órgãos de administração para 
fortalecer o cenário das profissões no estado”, 
afirmou. 

As próximas reuniões entre fiscais de 
todas as unidades regionais ocorrerão na 
primeira quinzena de dezembro, com a finali-

dade de realizar o fechamento das atividades 
anuais e a elaboração do calendário para o 
ano de 2017. 

Fiscais participam de palestra na sede

O médico veterinário dep. federal Eros Biondini e o 
presidente do CRMV-MG prof. Nivaldo da Silva
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CONSELHO EM AÇÃO

CRMV-MG PARTICIPA DE REUNIÃO NA CIDADE UNIVERSITÁRIA
O Conselho participou de uma reunião no 

Centro Universitário do Sul de Minas (UNIS), 
em Varginha. Foram discutidos temas referen-
tes ao novo curso de graduação em Medicina 
Veterinária oferecido pela Instituição. 

O presidente do Conselho, prof. Nivaldo 
da Silva, o chefe do setor de Fiscalização, 
dr. Messias Lobo Júnior, o delegado regional 
da UR Sul de Minas e também conselheiro, 
dr. Marden Donizette e o agente de Fiscali-
zação, dr. Leandro Caixeta de Aquino, repre-
sentaram a entidade na ocasião. Também 
estiveram presentes o vice-reitor do UNIS, 
prof. Jeferson Vinhas Ferreira e o coordena-
dor do curso de Medicina Veterinária, prof. 

José Viana. 
O coordenador do curso comentou sobre 

a atuação do Conselho no cenário da Medi-
cina Veterinária. “O Conselho, em princípio, 
tem sido um órgão muito importante no que 
se refere à atuação do profissional formado. 
Uma iniciativa que se destaca é a Educação 
Continuada, que oferece recursos para pales-
tras e cursos, algo que será de extrema rele-
vância para o UNIS, demonstrando a impor-
tância dessa proximidade já estabelecida, que 
irá gerar frutos diretos ao aluno, que é o princi-
pal envolvido”, explicou o prof. José Viana.

O presidente do CRMV-MG ressaltou a im-
portância do Conselho estimular o crescimento 

das áreas nas instituições de ensino do estado. 
“O Conselho apoia a criação de novos cursos 
para incentivar cada vez mais o crescimento 
da Medicina Veterinária e da Zootecnia”, de-
clarou prof. Nivaldo.

Representantes do Conselho e da UNIS

CONSELHO PARTICIPA DE DISCUSSÃO SOBRE CAPIVARAS
No mês de junho, o CRMV-MG participou 

de uma reunião em Juiz de Fora que discutiu a 
situação das capivaras no município. Visando à 
criação de um projeto para sanar a proliferação 
dos animais na cidade, a prefeitura promoveu 
o encontro com diversos órgãos de atuação e 
competência relevante no controle da fauna. 

A preocupação com o aumento das capi-
varas na área urbana é devido ao fato de o 
animal poder ser um hospedeiro amplificador 
da bactéria causadora da febre maculosa e 
do “carrapato estrela”. Apesar de os presen-

tes não considerarem que a cidade apresenta 
uma superpopulação da espécie, concluiu-se 
que é o momento para tomar providências, 
pois os animais circulam na área urbana do 
Rio Paraibuna.

O Conselho participou do encontro por 
meio do conselheiro dr. José Carlos Pontelo. A 
reunião também contou com a presença de re-
presentantes dos institutos Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) e Estadual de Florestas (IEF), da Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), da Polícia 

Militar e da Secretaria Municipal de Saúde.
Com informações da Assessoria de 

Comunicação do DEMLURB Juiz de Fora

Dr. José Carlos Pontelo e demais autoridades

CRMV-MG MARCA PRESENÇA NA EXPOMONTES 2016
Com o intuito de estar cada vez mais pró-

ximo dos profissionais, o CRMV-MG partici-
pou da 42ª edição da Expomontes, de 01 à 10 
de julho, em Montes Claros, norte do estado. 
Com a temática “O campo é a nossa raiz”, a 
feira levou leilões, shows, torneios leiteiros, 
mini-fazendas e shows com grandes nomes 
do sertanejo nacional para cerca de 380 mil 
visitantes. 

Por meio do estande do CRMV-MG, pro-
fissionais foram orientados acerca do papel do 
Conselho na atuação profissional de médicos 
veterinários e zootecnistas em Minas Gerais. 

O CRMV-MG também apoiou o “Dia de 

Campo da Bovinocultura e Atualização Téc-
nica”. Controle zootécnico, confinamentos, 
manejo reprodutivo, manejo nutricional e 
nutrição de aves caipiras foram os principais 
temas abordados no evento, que ocorreu nos 
dias 07 e 08 de julho. 

A delegada regional do CRMV-MG, Sile-
ne Barreto, destacou a importância do Conse-
lho participar de eventos como a Expomontes. 
“O evento foi muito importante pois é uma 
maneira de trazermos informações aos cole-
gas e também de promovermos uma interação 
entre veterinários, zootecnistas e a socieda-
de”, afirmou. 

Alunos do Instituto Federal do Norte de Minas 
visitam o estande do CRMV-MG



Boletim Informativo do CRMV-MG - Ano IV - N 98 - Julho de 20166  |

EM PAUTA... A LEISHMANIOSE

AUDIÊNCIA PÚBLICA EM LAVRAS DISCUTE O ASSUNTO
No dia 13 de julho, o CRMV-MG participou 

da Audiência Pública para debate da Leishma-
niose Visceral Canina (LVC) no auditório do Cen-
tro Universitário de Lavras – UNILAVRAS.

Realizado pelo Departamento de Vigilância 
Ambiental de Lavras, o evento discutiu medidas 
de controle e prevenção da leishmaniose e abor-

dou os resultados obtidos pela entidade no com-
bate à doença, através do Programa de Vigilância 
e Controle da Leishmaniose Visceral. 

Na oportunidade, o promotor de justiça 
dr. Wesley Leite Vaz orientou os médicos 
veterinários sobre a legislação vigente, com 
enfoque no decreto n° 51.838/1963. Também 

participaram das discussões a professora da 
UFLA, Joziana Muniz Barçante, a secretária 
de saúde do município, Ana Márcia Moura 
Vale de Oliveira, dr. Demétrio Junqueira, do 
núcleo de vigilância sanitária do estado e o 
presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo da 
Silva.

UFMG DESENVOLVE NOVA VACINA CONTRA LEISHMANIOSE

Causada pelo protozoário Leishmania cha-
gasi, a leishmaniose visceral está entre as 
seis maiores endemias do planeta, sendo 
responsável pela morte de aproximadamente 
60 mil pessoas por ano. 

No Brasil, a principal medida para cães 
infectados é a eutanásia, o sacrifício do ani-
mal. Com o objetivo de propor uma alternati-
va no combate a leishmaniose, a UFMG de-
senvolveu uma pesquisa inovadora que deu 
origem a vacina LBSap. O estudo é coordena-
do pelo médico veterinário professor Rodolfo 
Cordeiro Giunchetti, nosso entrevistado nes-
ta edição do Boletim. 

Quando o estudo foi iniciado e quais são 
as instituições parceiras?

O estudo teve início em 2012, e demos à 
vacina o nome de LB-Sap. Além da UFMG, tam-
bém participaram do projeto pesquisadores da 
UFOP e da FIOCRUZ. Além disso, contamos com 
financiamento da FAPEMIG, do CNPq e do Mi-
nistério da Saúde.

Como a vacina atua?
A vacina tem em sua formulação pro-

teínas do inseto que induzem uma resposta 
imune humoral, ou seja, produção de anti-
corpos que atuam contra o inseto. Trabalha-
mos com a principal espécie que transmite 
o protozoário, chamada Lutzomyia longipalpis. 
Começamos o estudo em camundongos, e 
observamos que, essa proteína, uma vez ino-
culada, induz a uma produção grande de um 
anticorpo anti-inseto. Repetimos em cães e 
vimos que os resultados foram equivalentes. 

Medimos a interferência avaliando o 
ciclo biológico do inseto e observamos o 
número de ovos que o inseto coloca após 

alimentar-se do sangue diminui em torno de 
50%. Isto tem um impacto direto no ciclo do 
inseto, diminuindo sua população pela meta-
de a cada nova geração, o que por si só já 
contribui para o controle do inseto. 

Além disso, ao produzir o anticorpo contra 
o inseto, o animal imunizado (ainda que infecta-
do) deixa de ser um transmissor do protozoário, 
já que bloqueia a infecção no inseto.

Em qual fase o estudo se encontra? 
São três fases e atualmente estamos finali-

zando a fase 2, na qual imunizamos os animais e 
medimos a interferência no ciclo biológico, cons-
tatando uma redução drástica no número de ovos 
gerados pelo inseto. Precisamos repetir o experi-
mento, mas os indícios nos levam a acreditar que 
de fato conseguiremos bloquear a infecção.

A fase 3 é o estudo de campo, a com-
provação da efetividade do ponto de vista epi-
demiológico, pensando na saúde pública. Em-
bora consideramos a terceira fase importante, 
acredito que os estudos de fase 2 já seriam 

muito conclusivos e suficientes para licenciar 
e registrar o produto.

O que diferencia esta pesquisa tornan-
do-a pioneira?

Nunca havia sido testada uma vacina con-
tra o inseto. Isso por um motivo óbvio: todas as 
vacinas são feitas contra o agente que causa 
essa doença.  

As doenças transmitidas por insetos aca-
bam sendo negligenciadas e então a ideia foi 
realmente lançar um olhar diferente no ciclo 
de transmissão da doença. Tentamos atuar 
em outro momento do ciclo para buscar um 
controle mais efetivo. Aparentemente  o ca-
minho que nós escolhemos está dando certo. 

Obtidos os resultados da vacina, seria 
possível eliminar o método da eutanásia? 

A eutanásia deixaria de ser uma medida 
obrigatória. Seria uma alternativa ao proprie-
tário e ao médico veterinário e foi isso que 
motivou nosso grupo de pesquisa a desenvol-
ver esse tipo de produto.

ENTREVISTA COM O MÉDICO VETERINÁRIO PROF. RODOLFO CORDEIRO GIUNCHETTI

Cr
éd

ito
: U

FM
G

Dr. Rodolfo Cordeiro Giunchetti
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PERFIL

ENTRANDO NO MERCADO

RUBENS ANTÔNIO CARNEIRO |
O que o motivou a escolher a carreira pro-

fissional de Médico Veterinário?
Desde pequeno eu era doido para ter um 

animal, mas meu pais não gostavam. No in-
terior, em Divinópolis, não se falava em Ve-
terinária de pequenos animais, só grandes. 
Um dia vi meu tio castrando sua cadelinha 
no quintal, com um canivete... Aquele trauma 
me fez decidir o que queria.

Em que ano e instituição de ensino supe-
rior o senhor se formou?

Formei pela Escola de Veterinária da UFMG, 
em 1979.

Há quanto tempo o senhor compõe o Corpo 
de Conselheiros do CRMV-MG?

Sempre tive vontade atuar junto ao Conse-
lho, mas somente nesta gestão, após um convite 
do professor Nivaldo, tive oportunidade.

Qual a importância do CRMV-MG na car-
reira profissional dos médicos veterinários 
e zootecnistas?

Poucos profissionais conhecem a função 
do seu Conselho. Em geral veem o CRMV-MG 
como um órgão de cobranças, mas na verdade o 
Conselho tem uma função importantíssima. Vai 
desde o auxílio para resolver pequenos proble-
mas da profissão como a relação cliente - pro-
fissional, como ajuda na atualização técnica 

e conhecimento. Os cursos de atualização 
seriam inviáveis sem a ajuda do Conselho. Sem 
o apoio do CRMV-MG, muitos colegas profissio-
nais ficariam desamparados perante a lei e a 
sociedade. Nossa função também é orientar e 
os profissionais em dificuldades.

De que forma atua um conselheiro do 
CRMV-MG?

A função principal é atuar como orienta-
dor e colaborador profissional. Nós estamos 
sempre lidando com pessoas e seus animais. 
As pessoas são muito passionais quando lidam 
com suas posses e, na verdade, tratam seus 
animais como posses. Os tutores tem seus pets 
como filhos e, quando estamos trabalhando 
queremos sempre o melhor, mas, o lado emo-
cional do tutor nem sempre percebe. A nossa 
orientação passa por mostrá-los que não basta 
querer ser um bom profissional, temos que es-
tar preparados, técnica e psicologicamente. 

Quais suas perspectivas para o futuro 
da Medicina Veterinária e da Zootecnia no 
Brasil? 

A Medicina Veterinária e a Zootecnia lidam 
com toda a população. Mas a política de abrir 
escolas indiscriminadamente, inclusive com fins 
políticos está tornando o mercado saturado. É 
preciso avaliar e rever os critérios para abrir no-
vas escolas e fiscalizar as que existem.

Quais conselhos o senhor daria aos pro-
fissionais recém formados?

Veterinária não é apenas uma profissão... 
É como se fosse uma religião. Você não faz 
veterinária por fazer; veterinário quer ser 
veterinário, quer o bem estar do seu animal. 
As pessoas que amam a profissão tem lutado 
por isso. A parte mais importante da nossa 
profissão está na relação profissional x tutor. 
O mais importante é aprender lidar com essa 
pessoa. Os animais são “filhos”, e temos que 
estar preparados para isso. Primeiro para 
tratar dos animais, que é o nosso objetivo, 
depois, aprender a orientar ao tutor que ele é 
o responsável pelo animal, não é o dono. Os 
animais devem ser tratados como tais, com 
respeito, mas, mantendo sua individualidade 
animal. Se conseguirmos passar esse reca-
do, a profissão será muito mais respeitada.
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NOVOS PROFISSIONAIS RECEBEM SUAS IDENTIFICAÇÕES
No mês de julho, o CRMV-MG realizou a 

entrega de 37 carteiras de identificação pro-
fissional. As solenidades ocorreram em Belo 
Horizonte, Juiz de Fora, Passos e Uberlândia. 

Oito profissionais receberam o documen-
to na Unidade Regional do Triângulo Mineiro, 
quatro na Unidade Regional do Sudoeste de 
Minas, sete na Unidade Regional da Zona da 

Mata, e 18 participaram da solenidade na 
sede do Conselho, em Belo Horizonte. 

A entrega de carteiras é o primeiro con-
tato do profissional com o CRMV-MG e du-
rante as solenidades são apresentados te-
mas relativos ao exercício legal da profissão 
e as funções do CRMV-MG. 

Profissionais realizam juramento

Dr. Rubens Antônio Carneiro
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

CONFIRA OS EVENTOS APOIADOS PELO CRMV-MG NO 2° SEMESTRE DE 2016
Evento: I Simpósio Nacional de Pecuária 
de Leite (SINPEL) - UFLALEITE
Data: 14 a 16 de julho
Local: Salão de Convenções 
da UFLA (Lavras, MG)

Evento: Curso de Alimentos e 
Alimentação de Vacas Leiteiras
Data: 01 a 05 de agosto
Local: Escola de Veterinária 
da UFMG (Belo Horizonte, MG)

Evento: Congresso de Médicos Veterinários 
de Minas Gerais - CONGREVET
Data: 05 a 07 de Agosto
Local: Expominas (Belo Horizonte, MG)

Evento: IV Formuleite – Simpósio 
Internacional em Formulação de 
Dietas para gado de leite
Data: 10 a 12 de agosto
Local: Salão de Convenções da UFLA 
(Lavras, MG)

Evento: II Semana do Médico Veterinário de 
Uberaba
Data: 31 de agosto, 14, 21 e 28 de setembro.
Local: Hospital Veterinário (Uberaba, MG)

Evento: Encontro de Colóquio sobre Tríade 
Felina da Academia Brasileira de Clínicos de 
Felinos
Data: 14 de setembro
Local: Auditório da Sede do CRMV-MG 
(Belo Horizonte, MG)

Evento: Curso de Obstetricia e 
Neontologia de Cães e Gatos
Data: 24 e 25 de setembro
Local: Auditório da Unidade Regional 
do Vale do Aço do CRMV-MG (Ipatinga, MG)

Evento: Compost Barn: uma alternativa para 
confinamento de vacas leiteiras
Data: 30 de setembro
Local: Auditório José Aroeira da Embrapa 
Gado de Leite (Juiz de Fora, MG)

Evento: V Encontro da Academia Brasileira 
de Clínicos de Felinos
Data: 15 e 16 de outubro 
Local: Hotel Quality Pampulha 
(Belo Horizonte, MG)

Evento: I Workshop de Lançamento da 
3ª edição de tabelas brasileiras de 

exigências nutricionais para Zebuínos 
puros e cruzados – BR CORTE
Data: 27 e 28 de outubro
Local: Universidade Federal de Viçosa 
(Viçosa, MG)

Evento: Encontro da Imersão em endocri-
nologia felina da Academia Brasileira de 
Clínicos de Felinos
Data: 14 de novembro
Local: Auditório da sede do CRMV-MG 
(Belo Horizonte, MG)

Evento: Curso de condutas terapêuticas para 
as principais viroses felinas da Academia 
Brasileira de Clínicos de Felinos
Data: 26 e 27 de novembro
Local: Auditório da sede do CRMV-MG (Belo 
Horizonte, MG)

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
O Programa de Educação Continuada é 

mantido pelo CRMV-MG e tem como obje-
tivo incentivar ações que promovam a atua-
lização técnica dos médicos veterinários e 
zootecnistas, através de apoio institucional 

e/ou financeiro para a realização de cursos, 
simpósios, workshops, palestras e reuniões 
técnicas, congressos, entre outros.

A Educação Continuada também atua por 
meio da publicação de periódicos como a Re-

vista V&Z em Minas, o Boletim CRMV-MG Com 
Você, os Cadernos Técnicos e a Newsletter CR-
MV-MG Informa, induzindo o conhecimento nas 
áreas da Medicina Veterinária e Zootecnia aos 
profissionais.


