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Quero em primeiro lugar falar 
da imensa honra e satisfação 
de ter sido escolhido para 
ocupar este cargo, posso afir-
mar que sou um homem hon-
rado por estar representando 
a minha classe e meus colegas 
veterinários e zootecnictas do 
Maranhão.
Claro que tivemos dificulda-
des, mas estamos e estaremos 
sempre atentos no sentido de 
solucioná-las e proporcionar a 
todos um melhor serviço, 
dentro de nossas possibilida-
des. Tivemos um problema de 
falha no nosso sistema devido 
à sua manutenção, porém esta 
falha já foi sanada e estamos 
oferecendo agora um melhor 
atendimento aos nossos asso-
ciados e a intenção é a de que 
seja ainda melhor, nos próxi-
mos anos.
Conseguimos também  reali-
zar e participar de importantes 
eventos, engrandecendo o 
nome do CRMV-MA no esta-
do, no  país e no mundo.
Destacamos a nossa participa-
ção, pela primeira vez , na 
Conferência Global da Orga-
nização Mundial de Saúde 
Animal(OIE), realizada em 
Foz do Iguaçu,representando 
o CRMV-MA, o que muito 
nos honrou.
Comemoramos juntamente 
com nossos colegas, no dia 09 
de setembro, o dia do veteri-

nário, com uma programação 
que começou com a palestra 
com o tema: “Não viva so-
mente do que faz senti-
do...viva do que te faz fe-
liz”,realizada no auditório do 
comando geral da polícia mili-
tar, com o palestrante Victor 
Borgneth de Araújo e finaliza-
mos o dia com um jantar dan-
çante que reuniu cerca de 150 
profissionais e seus familiares.
Realizamos com sucesso o III 
Seminário de Saúde Pública 
Veterinária, ao mesmo tempo 
em que eu participava do En-
contro de Presidentes dos 
Conselhos Regionais de Medi-
cina Veterinária, em Santa 
Catarina. Participamos do 
ENESCO (Encontro Nacio-
nal de Educação Sanitária e 
Comunicação), realizado pela 
primeira vez em São Luis. 
Estivemos presentes no IV 
Congresso Estadual de Medi-
cina Veterinária 
(CONEVET). Participamos 
como apoiadores da Cãomi-
nhada, juntamente com a Co-
missão de Ética e Bem-Estar 
Animal. E ainda fomos à Bra-
sília na sessão solene da Câ-
mara Federal  que comemo-
rou os 45 anos de criação do 
sistema dos Conselhos Fede-
ral e Regionais de Medicina 
Veterinária  (CFMVe 
CRMV’s).
Iremos ampliar nos próximos 

anos nossas atividades, inten-
sificando as fiscalizações, 
principalmente no interior do 
estado, em Casas Agropecuá-
rias, Pet shops, Matadouros e 
Laticínios, exigindo a presença 
dos Responsáveis Técnicos
(RT), nestes locais.
Realizaremos seminários de 
Responsabilidade Técnica e 
de Educação Continuada, em 
parceria com a Agência Esta-
dual de Defesa Agropecuária 
do Maranhão (AGED), AN-
CLIVEPA-MA e SOMEVE-
MA. 
Vale também relembrar do 
trabalho realizado pelas Co-
missões, assessores, diretores 
e conselheiros.
Assim, passado os primeiros 

meses de nossa gestão em que 
temos a consciência de dever 
cumprido, espero que os pró-
ximos sejam de grandes reali-
zações e novas conquistas, 
fazendo com esse trabalho 
seja gratificante para todos os 
envolvidos.
Desejo a todos um ano espe-
cial e os convido para fazerem 
parte, como parceiros e ami-
gos nesta caminhada, que 
confiante em Deus, será vito-
riosa.
Um forte abraço, 

João Batista da Silva Filho
Presidente 

Editorial

Dr. João Batista Filho
Pres. Do CRMV/MA

“Assim, passado os primeiros 
meses de nossa gestão em que 
temos a consciência de dever 

cumprido, espero que os 
próximos sejam de grandes 

realizações e novas 
conquistas”

Página 2 INFORMATIVO CRMV/MA Ano I ,  Edição 1

Expediente

DIRETORIA EXECUTIVA

João Batista da Silva Filho

Presidente

Osvaldo Rodrigues Serra

Vice-Presidente

Assuero Batista  F. Junior

Secretário-Geral

Celma Maria Soares da Silva

CONSELHEIROS EFETIVOS

Francisca Neide Costa

José Cláudio A. Ferreira

Vicente Férrer Pinheiro Neto

Raimundo Lobato

Ivo Guilherme R. de Araujo

Daniel Soares Saraiva

CONS.  SUPLENTES

Jailson Malheiros Muniz

Julio Aderson B. Magalhães

Alana Lislea de Sousa

Marcio Bezerra Maciel

Afrânio Gonçalves Gazola

INFORMATIVO CRMV/MA

Jornalista Responsável:

Rita Cardoso

Tiragem:

1.000 exemplares

Impressão:

Gráfica tal 

CRMV/MA

Rua Astolfo Maques, 57 Apeadouro 
- CEP: 65036-070, São Luís - MA. 
Tel.: 98 3243 2833

www.crmvma.org.br

Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia do Maranhão



Entrevista com o Diretor Geral da AGED/MA

Neste primeiro informativo 
com a retrospectiva das ações 
da nova presidência do 
CRMV-MA, entrevistamos o 
Diretor Geral da Agência 
Estadual de Defesa Agrope-
cuária do Maranhão (AGED) 
e ex-Presidente do  CRMV-
MA,  Fernando Lima, que fala 
sobre a classificação do estado 
do Maranhão como zona livre 
de febre aftosa com vacina-
ção.

Informativo CRMV/MA : 
Como  se deu a trajetória para 
a classificação do Maranhão 
como zona livre de febre afto-
sa com vacinação?

Fernando Lima: O Projeto 
de Ampliação da Zona Livre 
de Febre Aftosa foi iniciado 
em fevereiro de 2011, durante 
evento que reuniu, em Macei-
ó, os secretários de estado de 
agricultura e diretores de a-
gências agropecuárias dos 
estados do Maranhão, Ceará, 
Piauí, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Alagoas, Pernambuco 
e Pará e representantes do 
Ministério de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.
A partir daí os estados firma-
ram um pacto para atender a 
uma série de exigências deter-
minadas pelo MAPA para que 
conquistassem o reconheci-
mento nacional de zona livre 
de febre aftosa e pudessem 
pleitear junto à Organização 
Mundial de Saúde Animal o 
reconhecimento internacional 
do novo status sanitário.
Durante esse período, foram 

realizadas cinco campanhas de 
vacinação contra a febre afto-
sa, e duas auditorias que medi-
ram a eficiência, infraestrutura 
e capilaridade dos serviços de 
atenção veterinária dos esta-
dos, coordenados pelas agên-
cias de defesa agropecuária.
Nessas auditorias, o Mara-

nhão se destacou cumprindo 

89% dos requisitos na primei-
ra avaliação e 100% na segun-
da. Também nesse período, o 
Maranhão atingiu o recorde 
de cobertura vacinal dos últi-
mos dez anos de campanhas 
oficiais e imunizou 97% do 
rebanho de bovinos e bubali-
nos. A última etapa para a 
nova classificação sanitária foi 
a realização do inquérito epi-
demiológico, realizado no 
período de abril de 2012 a 
março de 2013, que teve co-
mo objetivo comprovar a não 
circulação do vírus da febre 
aftosa nos estados concorren-
tes. Mais uma vez, o Mara-
nhão foi destaque, visto que 
foi o primeiro estado a con-
cluir a sorologia, ainda em 
dezembro de 2012. O resulta-
do da sorologia nos estados 
pesquisados indicou uma pro-
babilidade de 96,5% de inexis-
tência de circulação do vírus 
da aftosa.
Informativo CRMV/MA:  
Qual importância dessa nova 
classificação?

Fernando Lima :  O Mara-
nhão foi o estado melhor 
classificado durante a auditori-
a do ministério da agricultura, 
que recebeu 89% dos intens 
avaliados, portanto, nosso 
estado, que conta com mais 
de sete milhões de cabeças, se 
destacou sobre os demais e ao 
conseguir a classificação se 
firma positivamente no cená-
rio pecuário do país.

Informativo CRMV/MA: 
Quais as perspectivas para o 
futuro do estado diante da 
nova classificação?
Fernando Lima : A certifica-
ção do Maranhão como zona 
livre de aftosa traz novas pers-
pectivas para a pecuária e para 
economia maranhense pois de 
agora em diante nossa carne e 
demais derivados irão atin-
gir novos mercados que irão 
receber um produto de quali-
dade assegurada. Nós e o Ma-
ranhão só temos a ganhar 
com essa nova classificação 
também por conta das novas 
empresas que irão se instalar, 
abrindo novas frentes de tra-
balho, contribuindo assim, 
para o crescimento do estado 
e dos maranhenses.

Informativo CRMV/MA: 
Qual importância e participa-
ção do trabalho do médico 
veterinário maranhense neste 
novo quadro de
classificação de zona livre 
com vacina-
ção, principalmente para o Sr. 
que já foi presidente do 
CRMV-MA?

Fernando Lima: O Mara-
nhão comemora mais esta 
conquista e a AGED, através 
de seus médicos veterinários, 
que contribuíram com extre-
ma dedicação e trabalho in-
cansável para a realização 
deste sonho de mais de 20 
anos, graças a esses profissio-
nais que são um exemplo de 
dedicação ao ofício da medici-
na veterinária e eu só posso 
sentir orgulho destes colegas 
que foram os maiores partici-
pantes desta grande conquista.  
Portanto, quero agradecer e 
parabenizar  a todos por esta 
merecida  vitória e  no meu 
caso, por  já ter sido presiden-
te do CRMV-MA, me sinto 
ainda mais orgulhoso. 

“O Maranhão foi o 
es tado  me l hor 
classificado durante 
a auditoria do 
M i n i s t é r i o  d a 
Agricultura, que 
recebeu 89% dos 
itens avaliados”
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Med. Vet. Fernando Luís M. de 
Lima, Diretor Geral da AGED/MA  



O Conselho de Medicina 
Veterinária e Zootecnia do 
Maranhão,(CRMV-MA), 
realizou em São Luis, no 
período de 07 a 08 de no-
vembro, o III Seminário de 
Saúde Pública Veterinária 
do Maranhão, com o tema: 
“A Diversificação das Ações 
do Médico Veterinário na 
Saúde Pública”, o evento 
aconteceu no Hotel 
“Holiday Inn”.

Foram disponibilizadas um 
total de 100 (cem) vagas, 
distribuídas da seguinte for-
ma: 60% (60 vagas para mé-
dicos(as) veterinários(as) 
Adimplentes com o CRMV-
MA e 40% (40 vagas para 
acadêmicos(as) de medicina 
veterinária da Universidade 
Estadual do Maranhão 
(UEMA).

O evento foi aberto pelo 
presidente do CRMV-MA, 
João Batista da Silva Filho, 
que falou aos participantes 
diretamente de Florianópo-
lis, onde participava da Câ-
mara Nacional de Presiden-
tes do Sistema CFMV/
CRMVs. O presidente envi-
ou sua mensagem e congra-
tulação por Skipe, falando a 
todos da satisfação de fazer 
parte da realização de mais 
um seminário sobre saúde 
pública veterinária.
Durante a realização do 
seminário, que foi um suces-
so em participação e deba-
tes, foram discutidos vários 
assuntos relevantes à saúde 
pública veterinária, em pa-
lestras e mesas de discus-
sões, tais como:

Vigilância em saúde

“ A Vigilância em Saúde no 
Maranhão, com o palestran-
te Dr. Alberto Marto da 
Silva Carneiro, Secretário 
Adjunto de Vigilância em 

Saúde;  “Atuação do Minis-
tério Público na Fiscalização 
de Laticínios (leite e deriva-
dos), com o Dr.  Carlos Au-
gusto da Silva Oliveira, Pro-
motor de Defesa do Consu-
midor; “Quadro Geral e 
Atuação na Fiscalização de 
Laticínios” (leite e deriva-
dos), com a Drª Alessandra 
Pontes de Oliveira Lima, 
Chefe do Setor de Leites e 
Derivados e Fiscal Agrope-
cuária da AGED. Logo após 
as palestras, deu-se início à 
mesa redonda para o debate 
participativo, com a partici-
pação de todos os palestran-
tes e como mediadora a Drª 
Maria de Lourdes Guima-
rães Borges, Coordenadora 
do Setor de Aves da AGED 
e Presidente da Comissão de 
Defesa e Inspeção Sanitária 
Animal do CRMV-MA.
“A Problemática Ambiental 
das Clínicas e Hospitais Ve-
terinários”, com o Dr. Itaan 
Pastor, Professor Dr. da 
UEMA e logo depois mais 
uma mesa de debate partici-
pativo, com a participação 
do palestrante e como medi-
adora, a Drª Luiza Ilka Oli-
veira Nakashima, Médica 
Veterinária da Vigilância 
Epidemiológica e Controle 
de Doenças, da Secretaria de 
Saúde do Estado e Membro 
da Comissão de Saúde do 
CRMV-MA.“Quadro Atual 
e Atuação na Fiscalização 
dos Matadouros em São 
Luis”, com o Dr. Francisco 
José Fonseca, Médico Vete-
rinário e Coordenador de 
Defesa e Inspeção Sanitária 
Animal , da SEMAPA; 
“Quadro Atual e Atuação na 
Fiscalização dos Matadouros 
no Estado do Maranhão”, 
com o Dr. Márcio Maciel, 
Fiscal Agropecuário da A-
GED-MA. “ Atuação do 
Ministério Público na Fisca-
lização de Matadouros no 

Maranhão”, com o Promo-
tor de Saúde, Dr. Herbeth 
Costa Figueiredo. Finalizan-
do, com a mesa de debate 
participativo, com as pre-
senças dos palestrantes e 
como mediador, o Dr. Eric 
Takashi Kamacura de Car-
valho Mesquita, Fiscal Agro-
pecuário da AGED-MA.
Apresentação e Explanação 
de Questionário da Discipli-
na do Curso de Medicina 
Veterinária  “Higiene e Saú-
de Pública”, com o título: 
Nível de Conhecimento dos 
Docentes e Discentes do 
Curso de Medicina de Medi-
cina Veterinária da UEMA, 
sobre o Papel do Médico 
Veterinário no NASF, com 
a Profª Drª Lenka de Mora-
es Lacerda, responsável pela 
disciplina “Higiene e Saúde, 
do Curso de Medicina Vete-
rinária da UEMA.

CRMV/MA  em ação

“Atuação do CRMV-MA na 
Inserção do Médico Veteri-
nário no NASF, com o Dr. 
Manoel Martins da Fonseca 
Neto, Assessor do Presiden-
te do CRMV-MA, Médico 
Veterinário  da Vigilância 
Epidemiológica da Secretari-
a de Estado da Saúde e Pre-
sidente da Comissão de Saú-
de Pública do CRMV-MA. 
“Estratégias de Inserção à 
Saúde das Famílias”, com a 
Drª Lúcia Regina Montebel-
lo Pereira, da Comissão de 
Saúde Pública do CFMV. 
Finalizando, com a mesa de 
debate participativo com 
todos os palestrantes e co-
mo mediadora, Drª Celma 
Maria Soares da Silva, Médi-
ca Veterinária da Vigilância 
Sanitária do Estado e Vice-
Presidente da Comissão de 
Saúde Pública do CRMV-
MA.

CRMV/MA realizou com sucesso o III Seminário 
de Saúde Pública Veterinária do Maranhão
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A problemática da raiva 
urbana

“Raiva Urbana em São Luis, 
com a palestra do Dr. João Ba-
tista Pires, Coordenador do 
CCZ, de São Luis. “ Raiva Rural 
no Estado do Maranhão, com a 
palestra da Drª Sonivalde Silva 
Santana, Coordenadora do Setor 
de Raiva da AGED-MA. “ Rai-
va: Coordenação Estadual, Es-
tratégias de Combate e Correla-
ção Humana, com a palestra do 
Dr. Daniel Soares Saraiva, Mé-
dico Veterinário da Vigilância 
Epidemiológica e Controle de 
Doenças da Secretaria de Saúde 
do Estado e Secretário da Co-
missão de Saúde Publica do 
CRMV-MA. “ Raiva: Enfoque 
Nacional e Correlação com o 
Estado do Maranhão”, com  a 
Drª Lúcia Regina Montebello 
Pereira, da Comissão de Saúde 
Pública do CFMV. Finalizando, 
com a mesa de debate participa-
tivo, com todos os palestrantes 
e como mediador, o Dr. Érico 
Lawrence Millen Coelho, Médi-
co Veterinário da Vigilância 
Epidemiológica e Controle de 
Doenças da Secretaria de Saúde 
do Estado e Membro da Comis-
são de Saúde Pública do CRMV-
MA.
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MARANHÃO



CRMV-MA participa da Conferência Mundial da OIE 
sobre o Ensino em Medicina Veterinária
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Bernard Vallat-Diretor Geral da OIE, Benedito Arruda-Presidente 
do CFMV e João Batista Filho– Presidente do CRMV/MA

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mara-
nhão, representado pelo seu presidente João Batista da 
Silva Filho, participou da Conferência Mundial da 
Organização sobre o Ensino em Medicina Veteri-
nária, realizado pela organização Mundial de Saúde 
Animal (OIE).
A conferência aconteceu entre os dias 04 a 06 de de-
zembro, em Foz do Iguaçu. O evento tem como tema 
“A Conferência Global sobre Educação Veterinária e o 
Papel das organizações na Medicina Veterinária”, sendo 
este, o maior evento de Educação da Medicina Veteriná-
ria no Brasil, que ainda conta com o apoio do Conselho 
Federal de Medicina Veterinária (CFMV), de autorida-
des brasileiras e da União Européia.
A Conferência está abordando a necessidade de uma 
melhor harmonização global na educação veterinária, 
com base nas orientações da Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE); e o fortalecimento do papel das 
organizações na regulação da atuação dos profissionais 
da Medicina Veterinária, garantindo qualidade e ética na 
área. A Conferência será uma grande oportunidade para 
um debate global envolvendo Instituições de Ensino 
Superior (IES) da Medicina Veterinária do mundo.
O evento contou com a participação de cerca de mil 
representantes internacionais, incluindo delegados da 
OIE; representantes de governos de vários países; pro-
fissionais; reitores e coordenadores de curso; formado-
res de opinião; organizações internacionais; instituições 
do setor privado; peritos individuais; representantes de 
organizações internacionais, que tenham acordos oficiais 
com a OIE; Conselhos; Ordens; Colégios; dentre ou-
tros.
O presidente do CRMV-MA, João Batista da Silva Fi-
lho, falou da importância da participação neste evento. 
“Este é um momento ímpar, pela primeira vez o CR-
MV/MA se faz presente em uma Conferencia Global 
para discussão das diretrizes da medicina veterinária no 
mundo. Além disso, a conferência foi precedida pelo 
Encontro Nacional de Defesa Sanitária Animal 2013, 
evento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, que ocorreu nos dias 2 e 3.” O presidente João 
também parabenizou o CFMV pela apresentação du-
rante a Conferência, das propostas para formar Médicos 
Veterinários para um mundo melhor, com a publicação: 
“Estratégias de Ensino-Aprendizagem para Desenvolvi-
mento das Competências Humanísticas.”

Dr. João Batista Filho com o Cons. Federal Nordman 
Wall  durante a Conferência Global da OIE.



A qualidade da educação veterinária e o fortalecimento dos 
Órgãos Estatutários Veterinários são os principais pilares da 
boa gestão e da qualidade dos serviços veterinários em todo o 
mundo.
Foz de Iguaçu (Brasil), 6 de dezembro de 2013 – A terceira 
Conferencia Global da OIE sobre Educação Veterinária e O 
papel dos Órgãos Estatutários Veterinários foi realizada em 
Foz do Iguaçu (Brasil) de 4 a 6 de dezembro de 2013. Mais de 
100 participantes internacionais de 110 países discutiram sobre 
a necessidade de uma melhor qualidade e harmonização da 
educação veterinária ao redor do mundo, tendo como base as 
diretrizes da OIE. A conferencia também focou no fortaleci-
mento do papel das VSBs (Órgãos Estatutários Veterinários) 
em apoiar uma melhor educação veterinária, na regularização 
dos médicos veterinários e para-profissionais, garantindo sua 
qualidade e ética.
O incumbência da OIE é melhorar a saúde e o bem estar ani-
mal em todo o mundo e, conseqüentemente proteger a saúde 
humana e a biodiversidade. Para atingir este objetivo, os Servi-
ços Nacionais de Veterinária dos Países Membros da OIE , 
incluindo órgãos públicos ou privados , exercem papel funda-
mental, por meio de sua responsabilidade em fornecer vigilân-
cia aguda e rápida resposta a surtos de doenças .
“Atividades de Serviços Veterinários são reconhecidos como 
bens públicos globais”, lembrou Dr. Bernard Vallat, diretor-
geral da OIE. “Para preservar a boa gestão e o funcionamento 
dos serviços veterinários, é essencial garantir uma educação 
veterinária de qualidade junto com um efetivo acompanhamen-
to das VSBs.”
Esta é a razão pela qual a OIE está profundamente envolvida 
em influenciar os governos a melhorar a qualidade de sua edu-
cação veterinária e VSBs, de acordo com seus padrões interna-
cionais e através do uso de caminhos indicados pelo 

“Desempenho dos Serviços Veterinários” (PVS). Este pro-
grama se centra no fortalecimento sustentável dos sistemas 
de saúde e bem-estar animal. A OIE recentemente avaliou os 
Serviços de Veterinária de mais de 120 países. Esta avaliação 
revelou importantes disparidades em termos de educação 
veterinária e registro de médicos veterinários, credenciamen-
to e monitoramento de procedimentos, bem como as legisla-
ções que regem as VSBs, e em muitos países, a falta de VSBs 
ou instituições equivalentes que atendam às normas da OIE.
Como conseqüência, a OIE propôs à comunidade interna-
cional para promover a harmonização e melhoria da Educa-
ção e profissionalização da Medicina Veterinária, através de 
uma abordagem passo a passo. Este trabalho levou a endos-
sar orientações sobre os seguintes tópicos:
- Competências de formar médicos veterinários para garantir 
Serviço Nacional de Veterinária de qualidade;
- Currículo central da educação Veterinária;
- Projetos de geminação na educação Veterinária entre par-
ceiros de países desenvolvidos e em desenvolvimento,
- Projetos de geminação Órgãos Estatutários da Veterinária.
“A terceira Conferência Global sobre Educação Veterinária 
da OIE reuniu as VSBs, reitores dos estabelecimentos de 
ensino da veterinária (VEE) e Países Membros da OIE com 
Delegados de todo o mundo.” Esta conferência é um novo 
passo à frente que se concentra em destacar o papel essencial 
das VSBs em relação ao registro veterinário e credenciamen-
tos de VEEs, a nível regional, nacional e global. Ela teve 
como objetivo a criação de ligações sinérgicas entre a educa-
ção e a prática veterinária, entre países membros da OIE”, 
destacou Dr. Bernard Vallat.
A OIE é grata pela valiosa colaboração e apoio financeiro 
das autoridades brasileiras e do Conselho Federal de Medici-
na Veterinária, da União Européia e todos os doadores, apoi-
adores e parceiros. A OIE também agradece a todos os pa-
lestrantes e participantes que contribuíram para tornar esse 
evento um sucesso. Este será um marco importante para a 
melhoria da contribuição da profissão veterinária para a de-
manda da sociedade, não só em termos de saúde animal e 
bem-estar, mas também sobre a biodiversidade e a saúde 
pública, incluindo a segurança alimentar.
Para saber mais:
OIE Terceira Conferência Mundial sobre Educação Veteri-
nária
Fonte:  http://www.oie.int

Tradução: João Paulo Silva
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Terceira Conferencia Global da OIE sobre Educação 
Veterinária e o papel dos Órgãos Estatutários Veterinários. 



O CRMV/MA participou nos 

dias 04 e 05 de novembro, do 

III Encontro Maranhense de 

Médicos Veterinários cadas-

trados e habilitados ao Pro-

grama Nacional de Controle e 

Erradicação da Brucelose e 

Tuberculose (PNCEBT), no 

auditório do Palácio do Co-

mércio, na cidade de Impera-

triz. O encontro foi realizado 

pela A Agência Estadual de 

Defesa Agropecuária do Ma-

ranhão (AGED) em parceria 

com Universidade Estadual 

do Maranhão (UEMA) e o 

Ministério da Agricultura 

(MAPA). Na ocasião, o Secre-

tário-Geral do CRMV/MA 

ministrou uma palestra sobre 

ética profissional e responsa-

bilidade técnica. 

Durante os 4 dias os médicos 

veterinários do setor privado, 

do Estado discutiram sobre os 

procedimentos e as inovações 

tecnológicas no contexto da 

responsabilidade de cada Pro-

fissional, Cidadão, Estado, 

Órgãos oficiais que atuam e/

ou atuarão no Programa Na-

cional de Controle e Erradica-

ção da Brucelose e da Tuber-

culose Animal (PNCEBT).

Treinamento para autôno-

mos

No mesmo período aconteceu 

o XVI Treinamento para ha-

bilitar médicos veterinários 

autônomos pelo curso de 

treinamento em métodos de 

diagnostico e controle da Bru-

celose, Tuberculose e outras 

Encefalopatias animal. 27 

médicos veterinários partici-

param do curso realizado pela 

AGED, UEMA e MAPA, no 

pólo da UEMA em Impera-

triz. Durante o treinamento, 

representantes do  Conselho 

Regional de Medicina Veteri-

nária do Maranhão (CRMV), 

ministraram palestra, além de 

representantes da Coordena-

ção Nacional do PNCEBT 

(MAPA), Coordenação Esta-

dual do PNCEBT(AGED), 

professores da UEMA, e Pro-

fessor Doutor Ricardo Augus-

to Dias da USP Apresentando 

a Situação Epidemiológica da 

Brucelose e Tuberculose no 

Maranhão.

Llurda Menezes, proferiu uma 

palestra sobre o planejamento 

estratégico do CFMV com o 

tema “Construindo Ações e Me-

lhorando Resultados”. Durante 

sua apresentação ela falou sobre a 

implementação do novo modelo 

de gestão do CFMV, desde o 

mapeamento dos processos ope-

racionais, planos de comunicação, 

competências e os objetivos a 

serem atingidos. No período da 

tarde foram realizadas dinâmicas 

de grupo.

O primeiro dia de atividades 

encerrou com a palestra 

“Proposta de Padronização de 

O Presidente do Conselho 

Regional de Medicina 

Veterinária e Zootecni-

a do Maranhão, João 

Batista da Silva Filho, 

participou nos dias 07 e 

08 de novembro, da Câ-

mara Nacional de Presi-

dentes do Sistema do 

Conselho Federal de Medicina 

Veterinária e Conselhos Regio-

nais de Medicina Veterinária, que 

foi realizado na cidade de Floria-

nópolis, em Santa Catarina.

No dia 07, a Assessora de Plane-

jamento do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária, Isabela 

fluxos, rotinas e demais aspectos 

contábeis do Sistema CFMV/

CRMV´s”, proferida por Lourdes 

do Carmo Braga (CFMV).

No último dia do evento, o Médi-

co Veterinário Claudio Lisias 

Mafra de Siqueira (UFV) pales-

trou sobre Biossegurança em 

Biotérios e em Procedimentos 

Quimioterápicos na Medicina 

Veterinária. No período da tarde 

o assunto em debate foram as 

aplicações da nanotecnologia em 

Medicina Veterinária, apresentada 

pelo Médico Veterinário Hum-

berto de Mello Brandão 

(Embrapa).

III Encontro Maranhense de Médicos Veterinários 
cadastrados e Habilitados ao PNCEBT

Câmara Nacional de Presidentes
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Med. Vet. Assuero Junior, Secretário 
Geral  do CRMV/MA  

Dr. Ricardo Augusto  Dias da USP 
e a equipe da AGED/MA  

Med. Vet. José Cláudio, Conselheiro 
Efetivo do CRMV/MA  

Med. Vet. Hamilton P. dos Santos,
Prof. Doutor da UEMA  

Presidentes, Diretores e Conselheiros 
Federais reunidos em Florianópolis - SC



CONEVET 2013

CÃOMINHADA 2013

O CRMV/MA apoiou o CONEVET 

2013.

O IV Congresso Estadual de Medicina 

Veterinária do Maranhão (Conevet) foi 

realizado pela Sociedade de Medicina 

Veterinária do Maranhão (Somevema), 

no Hotel Brisa Mar – Ponta da Areia. 

Durante o evento, também aconteceu o 

II Workshop da Pós-Graduação das 

Ciências Agrárias. Pesquisadores, estu-

dantes e profissionais se reuniram para 

discutir a “Gestão Sustentável na Produ-

ção Animal”.Além de palestras e mini-

cursos, o IV Conevet contemplou, ain-

da, apresentações de trabalhos na forma 

de banners, sobre conhecimento cien-

tífico da técnica de controle e preven-

ção das doenças, especialmente as 

zoonóticas. Foram apresentados tra-

balhos científicos desenvolvidos por 

professores, acadêmicos e médicos 

veterinários autônomos, bem como 

profissionais que atuam nos diferen-

tes órgãos estaduais, federais e muni-

cipais. As exposições aconteceram 

concomitantemente, com debates 

sobre a forma sustentável de manejo 

dos animais na produção de alimen-

tos.

A Cãominhada Mirante FM 

contou, ainda, com a participa-

ção do Pelotão Especial de 

Cães da Polícia Militar, que 

conduziu a Cãominhada duran-

te todo o percurso. Dois ades-

tradores também participaram 

do evento, dando dicas aos 

donos dos animais.

Solidariedade

As inscrições para a Cãominha-

da Mirante FM foram feitas 

mediante a doação de 1 kg de 

ração para cães ou gatos, que 

foram doados à Associação 

Maranhense em Defesa dos 

Animais (Amada), organização 

não governamental que há 10 

anos dá abrigo e orienta sobre 

a adoção de animais abandona-

dos.  A Amada se mantém por 

meio de doações e toda ajuda 

sempre é bem vinda.

O Conselho Regional de Me-

dicina Veterinária participou e 

apoiou a 1ª Cãominhada Mi-

rante FM, realizada no dia 21 

de setembro, que contou com 

a participação de pelo menos 

500 pessoas, que levaram seus 

cachorros para curtir uma 

tarde cheia de atrações em 

frente à Arena de Beach Soc-

cer, na Lagoa da Jansen.

Vários stands foram monta-

dos, no qual foram disponibi-

lizados serviços de vacinação 

gratuita, feirinha de adoção, 

além de várias brincadeiras, 

como a corrida de hamsters e 

pescaria. Também foram dis-

tribuídos brindes aos partici-

pantes, que ganharam desde 

rações para cachorros a peixi-

nhos de aquário.
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Leandro e Celina, voluntários da AMADA com o Presidente do CRMV/MA 
Dr. João Filho

Mais de 500 pessoas se concentraram na Lagoa da Jansen para Cãominhada 



Outros acontecimentos de 2013

Abertura da campanha de vacinação anti-rábica
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Med. Vet. Assuero Junior, Secretário 
Geral  do CRMV/MA  

Câmara de Deputados homenageia o 
CFMV pela passagem dos seus 45 anos



Comemorações do dia do Médico Veterinário
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Rua Astolfo Marques nº 57, Apeadouro
São Luís-MA
CEP.: 65036-070

www.crmvma.org.br

Felipe Marinho da Rocha 
Ivonete Freitas Dodo 
Paulo Regis M. de Alencar Filho 
Wallington Pereira da Silva 
João Etelvino da Cunha Junior 
Rachel Leão Vieira 
Cleide Cunha Machado 
Bartira Fernandes França 
Luiza de Marilak Mamede da 
Silva Dias 
Robson Martins Oliveira 
Jailon Moreira do Bonfim 
Felipe André C. Lima de Sousa 
Iara Maria de Sousa Vieira 
Thiago Oliveira de Sousa Gomes 
da Silva 
Kassia Lylian Mesquita de Sousa 
Micael Ferreira dos Santos 
Leidianny Sousa de Oliveira 
Dilamar Adriano Pedroso
Leila Freitas Lima 
Ramon Ribeiro Ibiapino 
José Wilson C. Azevêdo Junior 
Aline Beatriz Monteiro da Silva 
Edson Bueno Pires Filho 
Hiedely Kenia Machado Luz 
Mariana Coelho Milhomem 
Antonio Bruno Guimarães Leal 

Novos Veterinários

Carlos Alberto da Cunha 
Rosa Claudia de S. B. Fonseca 
Cleber Pedrosa Ferreira 
Paula Miranda Costa 
Elka Machado Ferreira 
Ana Maria Américo Pereira 
Virgilio Carlos Rocha Junior 
Carmem Cristina de Moura Pires 
Fernandes 
Enio Oliveira Ferreira de Sousa 
Karla Adriana de Sousa e Silva 
Nayanna Ribeiro Galvão 
Denys WilliansGonçalves Lima 
Jailson Honorato Pinto Junior 
Marcos Antonio Ferreira Nobre 
KaritaCibelle da Silva Gomes 
Emannuela Wendy Coelho Matos 
Daniel Leite Cardoso 
Gustavo de Sousa Lima 
Fernando Loiola Nunes 
Tassia Lopes do Vale 
Fabiana Cristina B. de Sousa 
Reylan Delano Rocha Alencar 
Elzivania Gomes da Silva 
Aline Teixeira Lima 
Clesio Bandeira dos Reis 

Inácio Pereira Melo Júnior 
Raíssa Paula Araújo Alves 
Tibério Barbosa Nunes Neto 
Ivo Augusto de Sousa Gusmão 
Bruno Costa Barbosa 
Lucas Augusto Coelho 
Icaro Oliveira Torres de Souza 
Ortiz do Carmo Caires da Silva 
Maiara Feliciana Cruz da Silva 

Boas vindas aos novos colegas registrados no CRMV/MA em 2013

Tel: 98-3243-2833
Fax: 98-3243-3230
Email: secretaria@crmvma.org.br

Ética e valorização profissional

CRMV-MA

Siga o CRMV/MA nas redes sociais

facebook.com/crmvma twitter.com/crmvma

Novos Zootecnistas
Fabiana Regina Macedo Falcão 
Joseferino Pereira da Silva Junior 
Danielle Diane Linhares Ferreira 
Frank Davis Ramos Gonçalves 
Daiana Nogueira Damião 
Adriana Ferreira Conceição Silva 
Ariel de Almeida Coelho 
Fabio Lima Brandão 
Cielly  Cristine Veras Alves 
Wcleudem Matias Nascimento 
Janayna Jordania N. dos Santos 
Ligiane Joana Costa Almeida 
Dihego Silva Bomfim 

Angelo Silva Matias 
Itamara Gomes de França 

Victor Carvalho de Almeida 
Karin Cappe do Carmo Brige 
Helba Pereira Silva 
Gustavo H.Albuquerque Rezende 
Pamyluik Rego de Matos 
Paulo Henrique de A. Figueiredo 
Vanessa Matias Chagas 
Romulo Jordão Neves Aroucha
Lucas Leocadio G. de Souza 
Diego Nascimento Carvalho 


