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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.
Confira algumas mensagens recebidas por esses canais:
“Gostaria de saber se posso atuar como responsável técnico e prestar atendimento clínico na minha própria empresa
(consultório veterinário e pet shop)?”
Contato Realizado pelo Portal CRMV-MG

CRMV-MG: A responsabilidade técnica pode ser exercida
pelo médico veterinário, proprietário do estabelecimento.
Quanto ao atendimento clínico, poderá ser realizado pelo
mesmo profissional que é o responsável técnico, pois são
atribuições distintas e não existe, entre essas, incompatibilidade. Recomendo, para obtenção de outras informações, a leitura do Manual de Orientação para as Atividades
de Responsabilidade Técnica do CRMV-MG que está disponível em: www.crmvmg.org.br/manual/
***
“Olá! Tenho uma carteira profissional provisória e gostaria
de saber se preciso tomar alguma providência para obter a
definitiva ou se o documento é gerado automaticamente?”
Contato realizado via e-mail

CRMV-MG: A carteira provisória tem validade de 12
meses, sua renovação é obrigatória e é de responsabilidade do profissional procurar a unidade do CRMV-MG
mais próxima para solicitação do documento definitivo.
O procedimento está disponível no site do CRMV-MG.
***
“Parabenizo o Conselho pelo novo formato do CRMV/MG Com Você; ficou mais interativo, interessante e, sobretudo,
elegante!”
Mensagem recebida por email.
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EDITORIAL
Prezados Colegas,
O mês de agosto foi marcado por intensa participação do CRMV-MG em
ações voltadas para a Valorização e o Respeito Profissional. Por lei este Conselho de Classe tem a missão fiscalizar o exercício profissional. Entretanto,
entendemos que devemos, cada vez mais, interagir com os profissionais da
Medicina Veterinária e da Zootecnia de nosso Estado. Esta interação ocorre
com as participações do CRMV-MG em eventos, cursos, seminários, palestras
e feiras. Foi o que aconteceu neste mês de agosto durante a Expovet 2016 e
com a realização do Congrevet.
Em nosso estande na Expovet, em parceria com a ANCLIVEPA-MG, pudemos manter intenso contato com a classe, não só apresentando as ações do
Conselho, assim como conversando e orientando colegas e acadêmicos sobre
o exercício profissional. Foi intensa também a participação no Congrevet com
mais de 1000 inscritos, superando as expectativas. As palestras abrangeram
temas das mais diversas especialidades da Medicina Veterinária de Pequenos Animais. Reuniu-se um “time” de especialistas de alto nível, que pode
apresentar aos participantes os principais avanços tecnológicos nesta área do
conhecimento. A todos nossos agradecimentos.
Novos eventos estão previstos para os próximos meses, onde o CRMV-MG,
por meio de seu Programa de Educação Continuada, seguirá investindo na
atualização e aprimoramento profissional dos profissionais inscritos neste
Conselho. Consideramos que investir em Educação Continuada é, também,
uma ferramenta de fiscalização. Com mais de 30 cursos de Medicina Veterinária e quase duas dezenas de cursos de Zootecnia em Minas Gerais, precisamos
contribuir para atualização
e aprimoramento dos profissionais. Assim, médicos
veterinários e zootecnistas
serão, cada vez mais, valorizados e respeitados pela
população. Afinal, somos
prestadores de serviços.
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente
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CAPA

CONGREVET reúne profissionais da Medicina Veterinária
Entre os dias 05 e 07 de agosto, durante a programação da Expovet, o Expominas
recebeu a primeira edição do CONGREVET
Minas, congresso voltado a profissionais e
estudantes de Medicina Veterinária. O congresso contou com o apoio financeiro e institucional do CRMV-MG por meio do Programa
de Educação Continuada.
Mais de 1000 profissionais participaram
do evento e assistiram a 37 palestras de 22
congressistas do Brasil e do exterior, dentre
eles, o vice-presidente do CRMV-MG e médico veterinário Bruno Divino, que proferiu uma
palestra com a temática “Gestão – O que o
mercado de trabalho espera de você?”. O

CRMV-MG considera fundamental transmitir
aos profissionais a importância do exercício
adequado e ético da Medicina Veterinária.
A programação englobou temas de áreas
como odontologia, neurocirurgia, doenças infecciosas, dermatologia, patologia clínica, neurologia, emergências, ortopedia, cirurgias e assuntos
de cunho específico a cães e gatos.
Presidente do CRMV-MG, o prof. Nivaldo
da Silva salientou a relevância da entidade
participar ativamente de eventos deste porte. “O Conselho reconhece a importância e vê
como fundamental o apoio financeiro e institucional para a realização de eventos como
este, uma vez que proporcionam aprimoramen-

to técnico aos profissionais. O CRMV-MG parabeniza a todos os profissionais que estiveram
envolvidos na organização do evento e agradece a todos os visitantes que prestigiaram a
feira!”, afirmou.

O CRMV-MG marcou presença no CONGREVET

Expovet movimenta setor petshop
A 5ª edição da EXPOVET, feira direcionada a lojistas, pet shops, médicos, clínicas,
criadores, ONGS e profissionais da Medicina
Veterinária, contou com o apoio financeiro e
institucional do CRMV-MG por meio do Programa de Educação Continuada.
Com o objetivo de promover uma maior
aproximação com os profissionais, o Conselho esteve presente por meio de um estande
em parceria com a ANCLIVEPA Minas (Associação Nacional de Clínicos Veterinários de
Pequenos Animais de Minas Gerais), onde
foram divulgadas as principais funções da
entidade e esclarecidas dúvidas relativas à
atuação do Conselho de Classe.
Durante a feira, foram apresentadas
novidades em equipamentos, acessórios e
serviços exclusivos para os animais de estimação, além de tendências e inovações para
médicos veterinários. O evento ainda promoveu palestras voltadas ao empreendedorismo e tratamento estético para pequenos
animais. O público também foi contemplado
com shows e espaço gastronômico.
Em Minas Gerais, 46% das residências
têm, pelo menos, um cachorro, enquanto os

gatos estão presentes em 14% das famílias.
Mais de 16 mil médicos veterinários estão
inscritos no CRMV-MG, dos quais muitos
atuam em petshops e clinicas veterinárias,
que juntos somam mais de 8500 estabelecimentos no Estado. Números como estes

mostram a relevância deste ramo profissional em Minas Gerais (segundo maior do país
no segmento, atrás apenas de São Paulo) que
tem o Conselho como participante ativo na
promoção do constante crescimento através
do Programa de Educação Continuada.

Estande do CRMV-MG na Expovet 2016
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FIQUE ATENTO!

ART: não deixe de verificar o vencimento dos documentos
O CRMV-MG reforça a necessidade da
verificação dos vencimentos dos documentos de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART). Segundo dados do Conselho, mais de
seis mil ARTs vencerão em outubro. De acordo
com a resolução CFMV nº 1101/2015, contratos com prazo indeterminado firmados até o
dia 13 de outubro de 2015 e homologados

pelo CRMV-MG, terão a validade até o dia 14
de outubro de 2016.
A Resolução CFMV nº 1101/2015 também prevê que consultórios veterinários não
constituídos sob a forma de pessoa jurídica
e aqueles sob a forma de Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada ou Ilimitada,
estão dispensados do recolhimento da taxa

de renovação. Nestes casos, a Declaração de
Responsabilidade Técnica substitui a ART.

CONSELHO ATIVO

Conselho participa de debate sobre Vigilância Sanitária
Nos dias 02 e 03 de agosto, o CRMV-MG
esteve presente no “Debate sobre Vigilância
Sanitária e sua Relação com a Sociedade”,
realizado pela Secretaria de Saúde de Minas
Gerais, no auditório do CREA-MG. O evento
foi promovido em comemoração ao Dia Nacional da Vigilância Sanitária, celebrado em
05 de agosto.
Com o objetivo de fomentar a conscientização dos profissionais de saúde quanto
ao trabalho da vigilância sanitária, o debate
reuniu inúmeros profissionais da Medicina
Veterinária e demais áreas da saúde. Foram

discutidos temas como o gerenciamento do
risco sanitário e a estratégia para promoção
da segurança do paciente nos serviços de
saúde no estado. O CRMV-MG esteve representado pelo membro do Conselho Estadual
de Saúde, dr. José Renato Costa e o presidente prof. Nivaldo da Silva.
O médico veterinário dr. José Renato Costa
avaliou positivamente e ressaltou a importância
da entidade participar de eventos como este.
“Dentro das áreas da vigilância em saúde temos a sanitária, da qual fazem parte médicos
veterinários, profissionais que são essencial-

mente responsáveis não somente pela análise,
como também pela condução dos processos
fiscais relacionados a área de alimentos”,
afirmou.

Palestrantes debatem o tema

FAEMG comemora 10 anos do programa Balde Cheio em MINAS
No dia 24 de agosto, o CRMV-MG esteve
presente no 3° Encontro Mineiro do Balde
Cheio, evento comemorativo dos 10 anos do
Programa em Minas Gerais. A cerimônia ocorreu na Serraria Souza Pinto, em Belo Horizonte.
Mais de 2 mil produtores estiveram presentes, oportunidade em que foram homenageados
entidades, técnicos e produtores que se destacaram durante o ano. A programação contou
também com apresentação os resultados do
Programa Balde Cheio, palestra motivacional
e assinatura do termo de cooperação entre
EMBRAPA e FAEMG.
O presidente da FAEMG, Roberto Simões,
destacou que o Balde Cheio derruba o mito de
que tecnologia custa caro e não é acessível
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ao pequeno produtor. “Ele se baseia em arranjos simples na propriedade e muito trabalho, sem grandes investimentos. É muito
mais uma mudança de comportamento dos
produtores, que aceitam ousar e inovar, alcançando muito mais produtividade e renda”,
disse.
Segundo o analista de agronegócios da
FAEMG e zootecnista, Wallisson Lara, os produtores atendidos pelo Balde Cheio representam
uma fatia diferenciada na atividade. “Graças à
assistência que recebem, sabem realizar uma
gestão mais eficiente de seus custos, atacando
fatores produtivos que mais impactariam sua
lucratividade e mantendo maior produtividade,
com margens positivas”, afirmou.
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O CRMV-MG esteve representado pelo presidente da entidade, o prof. Nivaldo da Silva, que
destacou a participação de médicos veterinários e zootecnistas na equipe do Balde Cheio.

Evento reuniu produtores mineiros

Articulação Institucional

PUC Minas e UFMG realizam colações de grau
O CRMV-MG participou das cerimônias de
colação de grau dos cursos de Medicina Veterinária da PUC Minas Betim e da Escola de Veterinária da UFMG. As solenidades ocorreram nos
dias 14 e 27 de julho, respectivamente.
Na oportunidade, foram homenageados os
alunos que se destacaram nas instituições durante os cursos - Camila Molan Boton, da PUC
Minas Betim e Thaissa Castro Franco, da Escola
de Veterinária da UFMG.

O Conselho esteve representado pelo presidente prof. Nivaldo da Silva. “O CRMV-MG
busca aproximar-se cada vez mais dos alunos
recém-formados para estabelecer o primeiro
contato entre os novos profissionais e o Conselho de Classe com o intuito de promover valorização profissional”, comentou.
O CRMV-MG parabeniza e deseja sucesso
a todos os recém-formados em suas carreiras
profissionais!

Prof. Nivaldo em pronunciamento

CRMV-MG participa de aula inaugural na UFMG
No dia 08 de agosto, o CRMV-MG participou da aula inaugural do segundo semestre
do curso de Medicina Veterinária da UFMG. O
evento ocorreu no auditório da Escola de Veterinária, com a temática “A Economia Brasileira:
Como sair da crise?”.
A palestra foi ministrada pelo dr. Paulo
Roberto Haddad, economista, professor emérito da UFMG e ex-ministro da Fazenda e do
Planejamento. Foram abordados aspectos conjunturais e estruturais da crise financeira no
país, associados ao aumento do déficit público.
“Estamos há dois anos em recessão, e neste
caso, o quadro econômico-social é mais grave.

Temos impactos do ponto de vista psicossocial,
com stress, problemas de saúde mental e dificuldades de convivência e confiança entre a
população”, afirmou Haddad.
Na oportunidade, o diretor da Escola de
Veterinária, prof. Renato de Lima Santos, destacou a importância das relações entre a universidade, a Escola de Veterinária e a economia
do país.
O CRMV-MG esteve representado pelo presidente, prof. Nivaldo da Silva, que ressaltou a
relevância do Conselho estar presente na ocasião. “O CRMV-MG entende que é importante
participar de momentos como este, em que

novos alunos tem a oportunidade de conhecer
sobre a futura área de atuação, assim como um
contato com o conselho de classe”, comentou.

Dr. Paulo Haddad,prof. Nivaldo e diretores da UFMG

Vacina contra Brucelose é tema de reuniões
Nos dias 15 de julho e 11 de agosto, o
CRMV-MG esteve presente em reuniões promovidas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) nos municípios de Paraisópolis e Paracatu, respectivamente. As atividades foram
fomentadas por meio do Programa de Apoio a
Sanidade Agropecuária (PASA).
Os encontros tiveram o objetivo de discutir
a vacinação de Brucelose no intuito de promover melhoria dos índices vacinais para alcançar
as metas estabelecidas para a sanidade animal
em Minas Gerais. Participaram médicos veterinários que atuam nas áreas de produção de

bovinos e bubalinos.
O IMA esteve representado pela chefe do
Escritório Seccional de Paraisópolis, a médica
veterinária Maria Marta Silveira Carvalho e o
médico veterinário José Humberto de Melo,
chefe do Escritório Seccional de Paracatu.
Representando o CRMV-MG nas ocasiões,
o chefe do setor de Fiscalização, Messias Lobo
Júnior, destacou a relevância de a entidade
apoiar iniciativas que visam a melhoria da sanidade agropecuária no Estado. “É importante o
Conselho se fazer presente servindo de elo entre os profissionais e estar mais próximo daque-

les que trabalham no campo para compreender
suas necessidades e desafios”, afirmou.

IMA exerce fiscalização em Minas Gerais
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EM PAUTA... a Instrução Normativa 25

CRMV-MG manifesta-se contra legalidade do Artigo 29/IN25
O CRMV-MG encaminhou ao Departamento de Insumos Agropecuários do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
um ofício contestando a legalidade do Artigo 29
da Instrução Normativa 25 (IN25).
No artigo mencionado, consta que “Fica vedado o aviamento da receita veterinária em estabelecimentos de propriedade ou sob a responsabilidade técnica do prescritor”. O CRMV-MG
fundamentou a solicitação argumentando que,
por questões práticas e econômicas, a proibição deve ser retirada da legislação vigente, pois
pode dificultar a aquisição de medicamentos
veterinários.
Em ofício enviado ao CRMV-MG, a Superintendência Federal de Agricultura de Minas
Gerais (SFA-MG) concordou com a alegação do
Conselho, e opinou que a proibição seja retirada da legislação vigente. “Em um estado com
a extensão territorial de Minas Gerais, muitas
vezes, existe somente uma loja de produtos veterinários na cidade, e nesses casos o proprietário ficaria impedido de adquirir os produtos
receitados na sua comunidade, sendo obrigado
a se deslocar a outro município para conseguir
aviar a receita”, argumentou o órgão.
O chefe do setor de Fiscalização do Conselho, médico veterinário Messias Lobo Júnior,
comentou a importância de a entidade solicitar
a revogação do artigo 29. “A posição adotada
pelo CRMV-MG em defesa dos profissionais, ao

contestar o artigo 29 da IN 25/12, vem atender
aos anseios de muitos colegas que entraram
em contato conosco por se sentirem prejudicados”, afirmou.
IN 25
Criada pelo Ministério da Agropecuária,
Pecuária e Abastecimento (MAPA), a Instrução
Normativa 25/2012 determina uma série de
procedimentos a serem seguidos pelos médicos
veterinários para aquisição de produtos veterinários controlados.

O documento estabelece os procedimentos
para a comercialização das substâncias sujeitas a controle especial, quando destinadas ao
uso veterinário. Para emitir receitas e comprar
produtos controlados para uso veterinário, os
profissionais deverão se cadastrar no MAPA
para receber uma numeração para a confecção
do talonário.
A Instrução Nornativa 25 está disponível
para leitura na íntegra no site do Ministério da
Agricultura: www.agricultura.gov.br

Encontro discute medidas da IN 25
No dia 05 agosto, o CRMV-MG promoveu
uma reunião voltada a representantes de laboratórios de medicamentos veterinários com o
intuito de prestar orientações sobre a aplicação
da Instrução Normativa 25. O encontro ocorreu
durante a programação da Expovet.
Participaram da mesa redonda profissionais da Superintendência Federal de Agricultura de Minas Gerais (SFA-MG) e do CRMV-MG,

6 |

representado pela médica veterinária Fernanda
Ciofi da equipe de Fiscalização do Conselho, e
pelo vice-presidente da entidade, o médico veterinário Bruno Divino.
Foram abordados temas relativos ao documento e sanadas dúvidas em importantes
aspectos da Instrução Normativa. Também foi
proferida uma palestra pela representante da
SFA-MG, Carla Porto Coelho.
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Profissionais em mesa redonda

Perfil

DR. Rodrigo Leitão | Zootecnista Nº 0833/Z e Conselheiro do CRMV-MG
O que o motivou a escolher a Zootecnia?
Desde criança adorava animais. Quando
estava em alguma fazenda, acompanhava a
ordenha, alimentava as galinhas e todos os
animais que ali estivessem. Cursei Técnico
em Agropecuária, quando tive a certeza que
meu caminho era a Zootecnia.
Em que ano e instituição de ensino o senhor se formou?
Minha colação de grau aconteceu em janeiro de 1993, na então Escola Superior de
Agricultura de Lavras (ESAL), hoje UFLA.
Como decorreu sua trajetória profissional até aqui?
Após finalizar a graduação ingressei imediatamente no mestrado em Nutrição Animal,
na ESAL em 1994. No ano seguinte, fui chamado para trabalhar na EAF, Rio Verde-GO,
onde ministrei aulas e realizei diversas outras
atividades. Em 2006, transferi-me para o CEFET
Uberaba e cursei meu doutorado na UFG entre
2004 e 2007, em Produção Animal. Em 2013
tive a honra de ser homenageado pelo CRMV-MG entre os Zootecnistas Destaques. Em
2015 fui reeleito para Direção Geral do IFTM
campus Uberaba e continuo com as aulas de
Aquicultura para Zootecnia e Piscicultura.
Há quanto tempo o senhor compõe o corpo de Conselheiros do CRMV-MG e em que
consiste a sua atuação?
Assumi, junto com os companheiros da

Diretoria, em 2015. Mesmo como suplente,
participo das reuniões plenárias, discutindo e propondo matérias. Analiso e instruo
processos éticos; participo de comissões/
grupos de trabalho; organização de eventos;
contatos com instituições/empresas, entre
outros. Quando necessário, substituo algum
conselheiro efetivo, exercendo o direito a
voto em plenárias. Isto é muito positivo neste Conselho, a possibilidade da participação
dos conselheiros suplentes.
No entendimento do senhor, qual a importância do CRMV-MG na carreira profissional dos zootecnistas?
Em diversas situações por que passamos
e vivenciamos, a representatividade é fundamental. Especialmente quando temos uma
entidade que defende os direitos profissionais e zela pela profissão. Com isto estabelece-se força para o grupo. O Conselho é uma
forma de garantir o direito do profissional
exercer sua profissão com segurança ao tempo que dificulta a atuação de pessoas inescrupulosas que tentam se passar por profissional, ou mesmo sendo, não o faz dentro da
ética. O CRMV-MG tem trabalhado para os
zootecnistas e acredito que fará ainda mais.
Qual sua análise do atual cenário e suas
perspectivas para o futuro desta profissão
em Minas Gerais e no Brasil?
Algumas profissões vão deixando de exis-

tir ao longo da história, como exemplo o Foguista. No caso das profissões vinculadas à
produção de alimentos, seus espaços na sociedade precisarão ser ocupados por muitos
e muitos anos. A necessidade de produzir
alimentos deve aumentar a cada ano. Para
minimizarmos esta triste realidade cada vez
mais, a proteína animal tem papel importantíssimo. Os aspectos de produção sustentável devem ser o foco atual e por muitos anos.
Qual mensagem o senhor deixa para os
profissionais que atuam na Zootecnia?
Muita dedicação, gostar do que faz, ser
proativo, olhar para o futuro, antever problemas e soluções. É importante estar atualizado e atento àquilo que a Zootecnia pode
proporcionar de melhorias à sociedade, especialmente acerca da produção sustentável.

Dr. Rodrigo Leitão, zootecnista há 23 anos

Entrando no mercado

Balanço: entrega de carteiras profissionais
No mês de agosto, o CRMV-MG realizou
a entrega de 52 carteiras de identificação
profissional. As solenidades ocorreram em
Belo Horizonte, Juiz de Fora, Passos, Uberlândia e Varginha.
Dez profissionais receberam o documento na Unidade Regional (UR) do Triângulo Mineiro, seis na UR da Zona da Mata, dois na

UR do Sudoeste de Minas, 16 na UR do Sul
de Minas e 18 participaram da solenidade na
sede do Conselho, em Belo Horizonte.
A entrega de carteiras é o primeiro contato do profissional com o CRMV-MG e durante as solenidades são apresentados temas relativos ao exercício legal da profissão
e as funções do Conselho.
Solenidade na sede do CRMV-MG
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educação continuada

BH recebe Congresso de Nefrologia e Urologia em 2017
No dia 12 de agosto, o presidente do
CRMV-MG, prof. Nivaldo da Silva, reuniu-se
com o presidente do Colégio Brasileiro de
Nefrologia e Urologia Veterinárias (CBNUV),
Júlio César Cambraia, na sede da entidade.
No encontro, foi apresentado oficialmente o
Congresso Internacional de Nefrologia e Urologia Veterinárias (CINUV).
O evento ocorrerá entre os dias 08 e 10
de março de 2017, na Escola de Veterinária
da UFMG e compõe a grade de atividades
comemorativas aos 90 anos da instituição de
ensino. O Congresso será o primeiro a nível
internacional com esta temática no país, e
pretende reunir cerca de 400 participantes,
com palestrantes do Brasil e do exterior.
O CINUV será realizado com a finalidade de congregar médicos veterinários interessados nas áreas de nefrologia e urologia
veterinárias, proporcionando conhecimento

atualizado e diversificado. As palestras serão
seguidas de mesas redondas, promovendo a
discussão sobre os temas abordados.
O presidente do CBNUV, Júlio Cesar
Cambraia Veado, destacou que o Congresso
será uma importante oportunidade de promover o conhecimento relacionado às áreas.
“Será um Congresso de nível internacional,
onde o mais importante é que o profissional
médico veterinário tenha a oportunidade de
ter contato com o status atual da Urologia e
da Nefrologia no mundo”, concluiu.
Título de especialista
No encontro, também foi apresentado ao
CRMV-MG o interesse do CBNUV em emitir
títulos de certificação em especialista nas
áreas de Nefrologia e Urologia Veterinárias.
Para tal, é necessário a aprovação do Conselho Federal de Medicina Veterinária.
O representante do Colégio citou a im-

portância da realização do evento perante
o Sistema CFMV/CRMVs. “No próximo ano
daremos entrada na documentação junto ao
Conselho Federal para que possamos emitir o
título de especialista e o Congresso antecederá o pedido, sendo bastante relevante para
congregar ao CFMV a importância do Colégio
e de suas especialidades”, afirmou.
As informações relativas ao evento serão
divulgadas no site do CBNUV – cbnuv.com.br

Presidentes do CRMV-MG e da CBNUV

Brasileish realiza reunião
em Belo Horizonte

Educação
Continuada

Membros da BRASILEISH estiveram reunidos na capital mineira nos dias 23 e 24 de julho. O CRMV-MG cedeu o espaço em sua sede
para a realização da reunião da associação
dedicada à pesquisa e orientação ao manejo
clínico de leishmaniose em animais no Brasil.
Na oportunidade, foram apresentados
dados relativos a Leishmaniose na saúde pública do Brasil, Paraguai, Argentina e países
europeus. Os participantes também debateram a atuação dos médicos veterinários no
combate à doença.
O presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo
da Silva, destacou a importância de o Conselho
apoiar iniciativas como esta. “O CRMV-MG sempre apoiará projetos que busquem o desenvolvimento da Medicina Veterinária e da Zootecnia.
Nossa sede está à disposição dos profissionais,
afinal, somos a casa dos médicos veterinários e

Termina em 30 de novembro o prazo para
o envio de projetos para avaliação da Diretoria e Conselheiros para integrar o Programa
de Educação Continuada referente ao primeiro semestre de 2017. Projetos encaminhados
fora do período não serão avaliados.
Os interessados devem preencher o formulário disponível no site, e em caso de dúvidas, entrar em contato com o CRMV-MG,
através do telefone (31) 3311- 4100 ou pelo
email: contato@crmvmg.org.br.
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dos zootecnistas em Minas Gerais”, comentou.
Brasileish
Associação de caráter científico que pretende reunir médicos veterinários para o estudo
da Leishmaniose em animais. A entidade tem
o objetivo de orientar os clínicos veterinários e
discutir junto as autoridades sanitárias sobre os
melhores métodos diagnósticos, tratamentos
e medidas de prevenção da Leishmaniose nos
animais.
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Leishmaniose na pauta das discussões

