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O espaço, cedido pelo Sindicato Rural de Imperatriz (Sinrural), vai proporcionar mais apoio aos criadores, assis-

tência qualificada e um ambiente adequado para os profissionais da área atuarem com mais qualidade e conforto. 

Além disso, o CRMV-MA se fará ainda mais presente em toda a Região Tocantina, grande criadora do Maranhão



Palavra do Presidente

João Batista da Silva Filho
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA

VETERINÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO

CRMV-MA fiscaliza estabelecimentos no estadoNesta edição do Informativo CRMV-
MA, você vai saber o que aconteceu no 
primeiro semestre desse ano. Merece 
destaque a inauguração da nova sede 
da Delegacia Regional do Conselho em 
Imperatriz, durante a Expoimp 2015. 
Além de realizar ações de educação 
continuada, a Delegacia vai proporcio-
nar mais apoio aos criadores, assistên-
cia qualificada e um ambiente 
adequado para os profissionais da área 
atuarem com mais qualidade e 
conforto na Região Tocantina.

Também falaremos nesta edição 
sobre a visita do presidente do CFMV, 
Benedito Fortes de Arruda, e a partici-
pação do Conselho nos debates sobre a 
nova lei estadual de proteção animal.

Você vai conferir, ainda, como 
andam as fiscalizações das atividades 
de defesa do exercício legal das 
profissões das áreas de medicina 
veterinária e de zootecnia, bem como 
a fiscalização de estabelecimentos em 
todo o Maranhão.

Além disso, destacamos as parcerias 
firmadas entre o Conselho e outras 
instituições. Com a AGED-MA, para 
defesa e inspeção sanitária animal. Com 
a Secretaria Municipal de Saúde, para a 
inserção de médicos veterinários nas 
equipes do NASF. E com a IGM Saúde, 
para garantir aos médicos veterinários e 
zootecnistas menores preços na 
contratação do plano de saúde.

Para saber mais sobre as ações do 
CRMV-MA, além de ler nossos informa-
tivos, acesse o site www.crmvma.org.
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O CRMV-MA lançou o novo site do 
Conselho. Mais dinâmico e moder-
no, o site tem como proposta ser 
um canal de comunicação entre a 
entidade e seus inscritos, informan-
do todas as ações realizadas pelo 
Conselho.

Por meio do site, você vai saber 
tudo o que o CRMV-MA está fazendo 
para garantir melhores condições 
de trabalho a veterinários e zootec-
nicistas, como ações de educação, 
novos convênios, fiscalizações em 
todo o estado, reuniões e parcerias 
com outras instituições, além de 
comunicados importantes. 

O site traz também outras 
facilidades, como emissão de 
formulários, atualização cadastral, 
informações sobre inscrição, 
agenda de cursos e eventos e muito 
mais. 

Lembramos, ainda, que o CRMV-
MA também está nas redes sociais. 
Siga o Conselho no Twitter (twit-
ter.com/crmvma) e no Facebook 
(facebook.com/crmvma) e fique 
bem informado!

Site do CRMV-MA 
está de cara nova

Em maio, o CRMV-MA firmou 
convênio com a IGM Saúde para 
garantir a seus inscritos melhores 
condições na contratação de um 
plano de saúde.

Por meio deste convênio, os 
inscritos do CRMV-MA terão 
vantagens como menores preços 
na contratação do plano de saúde 
Unimed, maior assistência médica 
do Brasil e a maior cooperativa de 
saúde do mundo.

O presidente do CRMV-MA 
comemorou mais esta conquista. 
“Estamos muito empenhados em 
também garantir mais qualidade 
de vida a nossos inscritos. Espera-
mos que todos façam um bom 
proveito desse benefício, já que 
ter um plano de saúde hoje é 
fundamental para o bem-estar e 
tranquilidade dos profissionais”, 
afirmou.

Não perca tempo e faça sua 
adesão. Basta entrar em contato com a 
IGM Saúde, por meio do telefone (98) 9 
8299-6986 (Tim / Whatsapp) ou e-mail: 
carolinycristina@igmcorretora.com.br

Já contratou seu 
plano de saúde?

Próximos Eventos
I Fórum Nacional de Medicina 
Veterinária
Data: 09 a 11/09/2015
Local: Brasília / DF
portal.cfmv.gov.br/portal
 
Amazonvet 
Data: 09 a 11/09/ 2015
Local: Belém / PA
www.amazonvet2015.com.br
  
32º Congresso Mundial de Medicina 
Veterinária
Data: 13 a 17/09/2015
Local: Istambul/ Turquia
www.wvcistanbul2015.com
 
X Jornada NESPRO e II Simpósio 
Internacional sobre Sistemas de 
Produção de Bovinos de Corte
Data: 28 a 30/09/2015
Local: Porto Alegre/RS
www.ufrgs.br/nespro/x_jornada/pt/index.php

ABRAVES Nacional
Data: 20 a 23/10/2015
Local: Campinas/SP
www.abraves2015.com.br
 
XXIV Congresso da Sociedade 
Brasileira de Parasitologia
Data: 27 a 31/10/2015
Local: Salvador/BA
cbparasito2015.com.br
 
42º Congresso Brasileiro de 
Medicina Veterinária 
Data: 31/10 a 02/11/2015
Local: Curitiba / PR
www.conbra-
vet2015.com.br/index.php
 
X International Veterinary Behavi-
our Meeting 
Data: 11 a 13/11/2015
Local: Curitiba / PR
ivbmbrasilcuritiba.org

Açailândia

Alto Alegre do Maranhão

Bacabal

Bacabeira

Barra do Corda

Bom Jesus das Selvas

Buriticupu

Cidelândia

Coroatá

Davinópolis

Imperatriz

Itinga

Pedreiras

Presidente Dutra

Santa Rita

São Domingos do Maranhão 

São Francisco do Brejão

São Mateus

São Pedro da Água Branca

Tuntum

Vila Nova dos Martírios

CIDADES DO INTERIOR VISITADAS

Também foi verificado se o 
Responsável Técnico está regular-
mente inscrito no CRMV-MA e se o 
Certificado de Regularidade se 
encontra afixado em local visível 
e de fácil acesso. A validade desse 
certificado está condicionada à 
apresentação do comprovante de 
pagamento da anuidade.

Onde não foi constatada 
irregularidade, foi expedido o 
Termo de Fiscalização. Onde 
houve, o Auto de Infração foi 
expedido, ficando o autuado 
intimado a regularizar-se no 
CRMV-MA ou apresentar uma 
defesa do auto de infração, no 
prazo de 30 (trinta) dias. No caso 
de regularização no prazo estipu-
lado, o autuado ficará dispensado 
do recolhimento da multa.

No total, 215 estabelecimentos 
foram fiscalizados e 56 autos de 
infração foram expedidos. O 

 objetivo do 
Conselho não é multar os estabe-
lecimentos. “Queremos, princi-
palmente, conscientizá-los de 
suas responsabilidades técnicas, 
dos direitos animais, além de 
proteger a sociedade dos maus 
profissionais”, disse.

presidente do CRMV-MA, João 
Batista da Silva Filho, afirma, no 
entanto, que o

No primeiro semestre de 2015, 
a equipe de fiscalização do 
Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Maranhão (CRMV-
MA) percorreu o estado a fim de 
defender o exercício legal das 
profissões das áreas de medicina 
veterinária e de zootecnia, bem 
como na fiscalizar estabelecimen-
tos como clínicas veterinárias, 
abatedouros e supermercados, 
por exemplo.

Além de São Luís, 21 cidades do 
interior do Maranhão foram 
visitadas (veja o quadro abaixo). 
As fiscalização foram realizadas 
de acordo com as Resolução CFMV 
nº 672/2000 (que fixa normas e 

procedimentos administrativos) e 
nº 1069/2014 (que garante aos 
animais disponíveis para venda ou 
adoção, sua manutenção em local 
confortável com espaço suficiente 
para se locomoverem e fazerem 
as necessidades, sem barulho em 
excesso e fácil acesso à água e 
alimentos). 

Sendo assim, durante as 
visitas, os fiscais observaram se o 
estabelecimento fiscalizado está 
regularmente inscrito no Conse-
lho da Jurisdição a que pertence, 
bem como se possui Certificado de 
Regularidade e Anotação de 
Responsabi l idade Técnica,  
devidamente atualizados. 

Fiscal do CRMV-MA 
verifica situação 
irregular de acomodação 
de animais em 
estabelecimento

Fiscal do CRMV-MA 
verifica situação 
irregular de acomodação 
de animais em 
estabelecimento
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Especial

CRMV-MA inaugura nova sede da Delegacia Regional de Imperatriz

O Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Mara-
nhão (CRMV-MA) inaugurou no 
dia 5 de julho, durante a Expo-
imp 2015, a nova sede da Delega-
cia Regional de Imperatriz, 
localizada no Parque de Exposi-
ções Lourenço Vieira da Silva.

O espaço, cedido pelo Sindi-
cato Rural de Imperatriz (Sinru-
ral), vai proporcionar mais apoio 
aos cr iadores, ass istência 
qualificada e um ambiente 
adequado para os profissionais 
da área atuarem com mais 
qualidade e conforto. Além 
disso, o CRMV-MA se fará ainda 
mais presente em toda a Região 
Tocantina, grande criadora do 
Maranhão.

O responsável técnico pelo 
Parque de Exposições, Damásio 

Dias do Nascimento Neto, que 
representou o Sinrural na soleni-
dade, falou sobre a importância 
dessa nova parceria. “Este é só o 
começo de uma grande parceria 
que, com certeza, trará bons 
frutos para todos os profissionais 
da região. O Sinrural está sempre 
à disposição para contribuir com 
o trabalho deste Conselho”, 
afirmou.

Representando o Conselho 
Federal de Medicina Veterinária, 
o conselheiro federal Nordman 
Wall falou sobre a importância 
de Imperatriz para o Maranhão. 
“Essa história começou em 2001 
com a instalação da Delegacia 
Regional de Imperatriz, já 
visando o potencial econômico 
da região. Unir a medicina 
veterinária e a zootecnia aos 

criadores foi um gol de placa, 
uma grande conquista para a 
classe”, disse.

Além de realizar ações de 
educação continuada, promo-
vendo a atualização constante 
dos profissionais, a Delegacia 
Regional vai dar suporte ao 
Conselho nas atividades de 
defesa do exercício legal das 
profissões das áreas de medicina 
veterinária e de zootecnia, bem 
como na fiscalização de estabe-
lecimentos como clínicas veteri-
nárias, abatedouros e matadou-
ros, por exemplo.

O presidente do CRMV-MA, 
João Batista da Silva Filho, 
afirmou que este é só o começo 
da caminhada. “Este é só o 
primeiro passo. Temos que pegar 
o bonde do desenvolvimento do 
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setor primário, aliado ao empre-
endedorismo rural, e promover 
essa integração entre o campo e 
a cidade. Esta nova sede é a 
pedra fundamental para muitas 
outras conquistas da nossa 
classe na Região Tocantina e em 
todo o Maranhão”, enfatizou.

Após o descerramento da 
placa, o presidente do CRMV-MA 
anunciou, ainda, a participação 
de dois profissionais da Região 
Tocantina nas comissões do 
Conselho. A médica veterinária e 
professora do Centro de Estudos 
Superiores de Imperatriz da 
UEMA (CESI/UEMA), Geovania 
Braga, fará parte da comissão de 
Saúde Pública Veterinária. Já o 
professor Manoel de Oliveira 
Dantas, também do CESI/UEMA, 

contribuirá com a Comissão de 
Ensino em Medicina Veterinária. 

O evento contou, ainda, com a 
participação do presidente do 
CRMV-AC, Marcos Aurélio Ribei-
ro; dos conselheiros do CRMV-

MA, José Claudio Ferreira e 
Afrânio Gazolla; da tesoureira do 
CRMV-MA, Celma Soares; da 
chefe da Unidade Regional da 
AGED em Imperatriz, Fernanda 
Rolim; dentre outros convidados.

Conselho realiza palestras durante Expoimp 2015

Como parte das ações da 
inauguração da nova sede da 
Delegacia Regional de Imperatriz, 
o CRMV-MA ofereceu a palestra 
“Pelagem e Resenha de Equinos”, 
ministrada pelo professor e 
conselheiro Afrânio Gazolla. As 
palestras aconteceram dentro do 
Parque de Exposições Lourenço 
Vieira da Silva, e teve o apoio da 
UEMA e do Sinrural.

A ação, que contou com a 
participação de veterinários, 
professores, conselheiros e 
estudantes, teve como objetivo 

esclarecer a importância de uma 
resenha bem detalhada no traba-
lho de defesa agropecuária. “A 
resenha é o atestado de que o 
médico veterinário examinou 
determinado animal. Sendo 
assim, ela deve ser bastante 
completa para que todas as 
características desse animal 
estejam descritas, tornando 
possível a identificação do exem-
plar. Esse processo é fundamental 
na execução do Programa Nacio-
nal de Sanidade de Equinos, que 
controla a ocorrência de doenças 

como a Anemia Infecciosa Equina 
e o Mormo”, explicou o presidente 
do CRMV-MA, João Batista da Silva 
Filho.  

Para a estudante do curso de 
Medicina Veterinária da UEMA, 
Camila Râmela, a palestra foi 
bastante explicativa. “A exposi-
ção foi muito didática, já que o 
professor utilizou muitas fotos 
para demonstrar cada tipo de 
pelagem. Mesmo estando apenas 
no 3º período do curso, compreen-
di o assunto com muita facilidade, 
o que fez meu interesse despertar 
ainda mais pelo tema”, disse.

 Já Amélia Soraya, que traba-
lha como técnico em agropecuá-
ria na AGED-MA, em Porto Fran-
co, achou as explicações muito 
en r i quecedo ra s .  “Quando 
recebemos essas resenhas, 
muitas vezes temos dificuldade 
na leitura. A palestra ajudou a 
nos atualizar com relação à 
linguagem do campo e com 
certeza trará melhorias ao nosso 
trabalho”, afirmou.

Autoridades e membros do CRMV-MA, CRMV-AC 
e CFMV participaram da inauguração
Autoridades e membros do CRMV-MA, CRMV-AC 
e CFMV participaram da inauguração

Placa de inauguração da 
nova Delegacia Regional de 
Imperatriz é descerrada

Placa de inauguração da 
nova Delegacia Regional de 
Imperatriz é descerrada
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Aconteceu

A secretária de Saúde de São 
Luís, Helena Duailibe, recebeu o 
presidente do Conselho Regional 
de Medicina Veterinária do 
Maranhão (CRMV-MA), João 
Batista da Silva Filho no dia 6 de 
maio. Na pauta da reunião, dentre 
outras coisas reivindicações, o 
presidente do Conselho cobrou a 
inserção do médico veterinário 
nas equipes do NASF (Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família) do 
município. 

A inserção do médico veteriná-
rio no NASF foi publicada pelo 
Ministério da Saúde, na Portaria Nº 
2488, de 21 de outubro de 2011. 
No entanto, as equipes do NASF de 
São Luís ainda não contam com o 
apoio desse profissional.

 “Sabemos que 75% das doen-
ças que acometem os seres 

O trabalho de fiscalização e 
inspeção sanitária animal da 
Agência de Defesa Agropecuária 
do Maranhão, terá agora mais um 
aliado em suas ações, com a 
assinatura do termo de coopera-
ção técnica com o Conselho 
Regional de Medicina Veterinária 
do Maranhão (CRMV-MA), realiza-
do no dia 23 de março. 

A assinatura do termo tem 
como objetivo formalizar a união 
de esforços entre as duas institui-
ções para a implementação de 
ações compartilhadas dos serviços 
de defesa e inspeção sanitária 
animal, estando a AGED responsá-
vel por colaborar com o CRMV-MA, 
para a realização das ações de 
fiscalização, no âmbito de sua 
competência, assim como, 
coordenar e executar trabalhos de 
capacitação e treinamento, 
disponibilizar estrutura operacio-
nal, quando solicitada, de acordo 
com suas possiblidades, disponibi-

CRMV-MA se reúne com secretária Helena Duailibe

CRMV-MA assina Termo de Cooperação Técnica com a AGED

lizando servidores específicos 
para coordenar a troca de infor-
mações entre as instituições e, 
ainda, realizar trabalhos de 
conscientização, demonstrando a 
importância do registro dos fiscais 
agropecuários junto ao CRMV-MA. 

Para o presidente da AGED, 
Sebastião Anchieta, a presença do 
CRMV é fundamental nas questões 
que abrangem as políticas públi-
cas dos estados. “Além de fiscali-
zar, o CRMV-MA tem a função de 
orientar na capacitação dos 

profissionais veterinários”, disse.

O presidente do CRMV-MA, 
João Batista da Silva Filho, afir-
mou que a fiscalização dos estabe-
lecimentos para o cumprimento 
da legislação serão prioridades. 
“Entendemos essa parceria como 
um avanço nas relações institucio-
nais entre a AGED e CRMV-MA, 
onde a fiscalização será feita em 
conjunto com a agência, em 
estabelecimentos onde haja a 
presença do médico veterinário ou 
um responsável técnico”.

CRMV-MA participa de debate sobre Nova Lei 
Estadual de Proteção Animal promovido pela OAB

No dia 27 de março, a Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seção Mara-
nhão, por meio de sua Escola 
Superior de Advocacia (ESA) e da 
Comissão em Defesa do Meio Ambi-
ente, realizou a primeira edição 
2015 do Projeto Quinta Jurídica. O 
evento, que aconteceu no auditório 
da OAB/MA, teve como tema a 
“Nova Lei Estadual de Proteção 
Animal: Desafios e Garantias”. 

Para discutir o assunto, foram 
convidados o deputado estadual 
Roberto Costa, autor do projeto da 
lei; o presidente do Conselho 
Regional Medicina Veterinária do 
Maranhão (CRMV-MA), João Batista 
da Silva Filho; o promotor de Defesa 
do Meio Ambiente, Fernando 
Barreto; o delegado do Meio Ambi-
ente, Sebastião Uchôa; e Silvana 
Reis, representando as instituições 
de proteção aos animais. 

Cada participante discorreu 
sobre o tema de acordo com a 
ótica de sua instituição. O deputa-
do Roberto Costa, que propôs a lei 
na Assembleia Legislativa, expli-
cou o surgimento da nova lei, 
lembrando que são poucos os 
estados que têm uma lei abran-
gendo a proteção dos animais. 
“Depois de dado este primeiro 
passo, esperamos a participação 
popular para que a lei seja real-
mente efetiva. Queremos, mais 
que punir os agressores, evitar que 

os maus tratos aconteçam e buscar 
a conscientização da sociedade”, 
defendeu o deputado. 

A Lei Estadual nº 10.169, de 5 
de dezembro de 2014, agora 
aguarda regulamentação do Poder 

Executivo para ter eficácia plena. 
Por isso, esses debates são funda-
mentais para que não haja incoe-
rências. “A regulamentação da lei 
também precisa levar em conside-
ração as normas do Conselho 
Federal de Medicina Veterinária, 
que já preveem uma série de 
medidas para evitar maus tratos 
contra os animais. Por isso, 
fazemos questão de participar 
dessas discussões para tornar a lei 
o mais completa possível”, 
afirmou o presidente do CRMV-
MA, João Batista da Silva Filho. 

A nova Lei Estadual de Proteção 
Animal coloca o Maranhão em 
destaque no cenário nacional, pois 
poucos são os estados que possu-
em esta ferramenta. 
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humanos são transmitidas por 
animais, vertebrados ou inverte-
brados. Por isso, é de suma 
importância a presença do 
médico veterinário nas equipes 
de apoio à saúde da família, pois 
somente este profissional detém 
os conhecimentos epidemiológi-
co e científico necessários para a 
profilaxia e combate às origens 
dessas enfermidades, que podem 
levar o ser humano a estados 
mórbidos e até a óbito”, alertou o 
presidente do CRMV-MA, João 
Batista da Silva Filho.

 No fim de 2014, a prefeitura 
de São Luís abriu processo seleti-
vo para preenchimento de vagas 
na área da saúde, não contem-
plando os médicos veterinários. 
Sensível à importância desse 
profissional, a secretária Helena 
Duailibe se comprometeu em 
lançar um novo seletivo somente 
para esses profissionais.CRMV-MA homenageia vice-governador 

Em janeiro, o Conselho Regio-
nal de Medicina Veterinária do 
Maranhão homenageou o vice-
governador do estado e médico 
veterinário, Carlos Brandão. 

O reconhecimento, que acon-
teceu no Calhau Praia Hotel, 
durante sessão plenária mensal da 
entidade de classe, foi motivado 
pelo fato de o político destacar o 

nome da Medicina Veterinária em 
seu cargo junto ao Executivo 
Estadual. “A homenagem é 
merecida, uma vez que Carlos 
Brandão sempre atendeu às 
demandas da classe, inclusive 
viabilizando a entrada do médico 
veterinário nas equipes do NASF”, 
disse o presidente do CRMV-MA, 
João Batista da Silva Filho.

Presidente do CRMV-MA, 
João Batista da Silva Filho, 
entrega certificado ao 
vice-governador do 
Maranhão, Carlos Brandão

Presidente do CRMV-MA, 
João Batista da Silva Filho, 
entrega certificado ao 
vice-governador do 
Maranhão, Carlos Brandão

Presidente do CRMV-MA, João Batista 
da Silva Filho, com a secretária 
municipal de Saúde, Helena Duailibe

Presidente do CRMV-MA, João Batista 
da Silva Filho, com a secretária 
municipal de Saúde, Helena Duailibe



Institucional

Em fevereiro, o presidente do 
Conselho Federal de Medicina 
Veterinária (CFMV), Benedito 
Fortes de Arruda, visitou o Mara-
nhão para tratar de assuntos 
administrativos junto ao Conselho 
Regional de Medicina Veterinária do 
Maranhão (CRMV-MA). 

Benedito Arruda aproveitou para 
conhecer o Hospital Veterinário 
Universitário, da UEMA, referência 
em atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. A visita foi acompanhada 

pelo presidente do CRMV-MA, João 
Batista da Silva Filho, pelo conse-
lheiro do CFMV, Nordmann Wall 
Barbosa, e pela diretora do Centro 
de Ciências Agrárias da UEMA, 
Francisca Neide Costa.

Guiado pelo diretor do hospi-
tal, Arnodson Campelo, o presi-
dente do CFMV conheceu as 
instalações e procedimentos da 
casa de saúde animal, passando 
pelos consultórios, centros 
cirúrgicos, setor de exames de 

Presidente do CFMV visita o Maranhão

XIX Câmara de Presidentes é realizada na Paraíba
Nos mês de abril, o presidente 

do CRMV-MA, João Batista da Silva 
Filho, foi a João Pessoa (PB) para 
participar da XIX Câmara de 
Presidentes Norte, Nordeste e 
Espírito Santo do sistema 
CFMV/CRMVs. O encontro teve 
duas etapas. O primeiro dia foi de 
palestras com temas variados sobre 
a nossa região. Já no segundo dia, 
houve discussões sobre assuntos 
administrativos de interesse dos 
conselhos regionais participantes.

A palestra de abertura “Entre o 
geral e o regional, um recorte da 
Paraíba” foi realizada pelo agrô-
nomo e professor da UFPB, Daniel 
Duarte Pereira, que falou sobre o 
semiárido e, com riqueza de 
detalhes, fez um panorama 
histórico e cultural sobre a Paraí-

ba. Em seguida, foi ministrada a 
palestra “Antes e após a assistên-
cia técnica: casos de sucesso da 
Paraíba ao Maranhão”, pelo 
zootecnista Thiago Palmeira da 
Costa, mostrando que, quando a 
assistência técnica é realizada de 
forma correta, o homem do campo 
tem bons resultados.

Para concluir, as palestras dos 
médicos veterinários Milano Sales 
e Inácio Clementino abordaram a 
importância do PNCEBT (programa 
nacional de controle e erradicação 
da Brucelose e Tuberculose), para 
o médico veterinário, na visão do 
autônomo e na visão da Defesa 
Agropecuária.
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imagem e laboratórios. 

Benedito Arruda também 
conheceu os laboratórios de 
pesquisa e o Mestrado na área de 
veterinária. “Fiquei gratificado por 
conhecer o trabalho desta equipe, 
a fim de melhorar ainda mais o 
serviço prestado pelo hospital”, 
afirmou o presidente do CFMV.

VICE-GOVERNADOR - Acompa-
nhado do presidente do CRMV-MA, 
Arruda também fez uma visita de 
cortesia ao vice-governador do 
Maranhão, Carlos Brandão, que é 
médico veterinário. 

O objetivo foi parabenizar o 
recém-empossado vice-governador 
e discutir possíveis formas de apoio 
ao Conselho e à profissão. “Parabe-
nizamos o nosso colega médico 
veterinário que foi eleito vice-
governador e desejamos sucesso 
em sua administração, e que 
possamos, com isso, melhorar as 
condições de atuação dos médicos 
veterinários no estado, fortalecen-
do nacionalmente a profissão”, 
afirmou o presidente do CFMV.

Presidente do CFMV, Benedito Arruda, entre 
os estudantes de medicina veterinária; o 
diretor do HUV, Arnodson Campelo; o 
presidente do CRMV-MA, João Batista da Silva 
Filho; e o conselheiro federal, Nordman Wall
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Filho; e o conselheiro federal, Nordman Wall
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