
Ao final de 2008, o CRMV-MG foi surpreen-

dido pelo Parecer do Ministério Público do

Trabalho Favorável ao conhecimento e provi-

mento de recurso interposto pela Advogada

Dra. Maria Beatriz Penna Misk, junto ao Tri-

bunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília,

em ação trabalhista movida contra o CRMV-

MG, desde 2003. A Dra. Maria Beatriz traba-

lhou no CRMV-MG entre os anos de 2001 e

2002 e foi demitida pelo então Presidente do

CRMV-MG, Dr. Marcílio Vaz Magalhães, que

não observou os aspectos da legislação vigente

que estabelecia os benefícios da estabilidade no

emprego público aos servidores concursados

de Autarquias Federais. 

Dra. Maria Beatriz interpôs Reclamação Tra-

balhista e, se o TST acolher o Parecer Favorável

do Ministério Público do Trabalho, o CRMV-

MG terá que reintegrá-la ao cargo de onde foi

demitida, além de pagar uma indenização rela-

tiva aos proventos (entre 2002 e 2009), acres-

cida de juros e correções, das custas judiciais,

em valores próximos à R$ 500 mil reais. 

Faremos um pequeno histórico para entendi-

mento dos profissionais do nosso Conselho,

uma vez que todos os Médicos Veterinários e

Zootecnistas do Estado de Minas Gerais, ins-

critos neste CRMV-MG, serão afetados.

Em junho de 2002, a Dra. Maria Beatriz rece-

beu Aviso Prévio do Empregador/CRMV-MG,

Dr. Marcílio Magalhães, comunicando sua de-

missão sem justa causa. A Dra. Maria Beatriz

interpôs Reclamação Trabalhista junto à 6ª

Vara do Trabalho e ao Tribunal Regional do

Trabalho da 3ª Região, que julgaram improce-

dente o recurso apresentado. Em março de

2003, ela impetrou Recurso de Revista para o

Tribunal Superior do Trabalho, onde os autos

aguardam julgamento, já com Parecer Favorá-

vel do Ministério Público do Trabalho, pelo

conhecimento e provimento do citado recur-

so, tendo em vista o entendimento do Supre-

mo Tribunal Federal de que os Conselhos são

Autarquias e, que, nesta condição, deve ser

aplicada a Orientação Jurisprudencial de nº

265, do TST: “O servidor público celetista da

administração direta, autárquica ou funda-

cional é beneficiário da estabilidade prevista

no Art. 41 da Constituição Federal”.

Assim, para que algum servidor do CRMV-

MG possa ser demitido, devem ser cumpridos

todos os aspectos legais e ritos processuais,

que inclui a abertura de processo administra-

tivo para demissão, fato que não foi observa-

do pelo então presidente do Conselho Dr.

Marcilio Magalhães, quando de sua decisão de

demitir a Dra. Maria Beatriz, em 2002.

Apesar do entendimento do TST e do Parecer

do Ministério Público do Trabalho nos ser

desfavorável, com séria ameaça de pagamento

de tão vultosa indenização, a atual Diretoria

do CRMV-MG, por meio da Procuradoria Ju-

rídica, está trabalhando para fazer a defesa do

Conselho de Minas neste processo indeniza-

tório, cujas conseqüências poderão trazer pre-

juízos irreparáveis às finanças de nosso CRMV

e à sua Administração para os próximos anos.

Toda documentação relativa a este Processo

(RR nº 00886/2002-006-03-00.3) está à dis-

posição no site do TST (www.tst.jus.br). O

CRMV-MG tem a obrigação de manter os

colegas informados sobre o andamento deste

Processo no TST, em face de sua gravidade. 
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Ano II - n. 10
Janeiro de 2009

Conselho Ativo

Palavra do Presidente

Caros Colegas, 
Ao assumir nosso mandato em 2006 verifi-
camos que os Convênios de Saúde Coletiva,
que havíamos assinado com a UNIMED em
1998 e 2000, estavam em
completo abandono, por
falta de interesse da direto-
ria anterior, que não con-
siderava ser importante o
CRMV-MG preocupar-se
com a saúde dos profis-
sionais inscritos nesta Au-
tarquia. Retomamos o contato com a
UNIMED e após sucessivas reuniões e “acalo-
radas” discussões, firmamos, em agosto de
2007, um novo convênio com aquela Coope-

rativa Médica, para atender aos colegas Mé-
dicos-Veterinários e Zootecnistas, por meio
de um plano de assistência compatível com a
realidade atual e dentro da nova legislação em

vigor para os planos de
saúde no País, estabeleci-
dos pela Agência Nacional
de Saúde. 
Colocamos à disposição
dos colegas todos os meios
necessários para adesão ao
novo plano. Assim, 396

novos titulares e 320 dependentes aderiram
ao plano UNIPART, no total de 716 vidas.
Permaneceram no antigo plano – UNIPLAN-
não mais comercializado pela UNIMED, 298

titulares e 116 dependentes, no total de 414
vidas. São 1130 vidas beneficiadas pelos dois
planos de saúde gerenciados pelo CRMV-
MG. Inúmeros colegas se dirigiram ao
CRMV-MG para manifestar e agradecer os
benefícios recebidos, mostrando o acerto da
Atual Diretoria em preocupar-se com a saúde
de nossos colegas. 

Atenciosamente,

Méd. Vet. Dr. Fernando Cruz Laender
CRMV-MG nº 0150 - Presidente

CRMV-MG sob ameaça de pagar indenização trabalhista milionária.

“(...) o acerto da Atual
Diretoria em preocupar-se
com a saúde de nossos 

colegas.”
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A Sociedade Brasileira de Etologia, juntamente

com a Escola Agrotécnica Federal de Muzam-

binho-MG e a PUC-MINAS (Poços de Caldas),

realizaram o XXVI ENCONTRO ANUAL DE

ETOLOGIA em novembro de 2008, em Poços

de Caldas, sul de Minas Gerais. Este evento que

teve a coordenação Geral do Prof. Marcelo

Simão da Rosa, contou com a participação de

568 colegas, inclusive do exterior, que, durante

quatro dias, participaram de mini-cursos,

palestras, apresentação de trabalhos e visitas às

estações ecológicas. Segundo o Prof. Marcelo “a

Etologia vem se consolidando como ferramenta

adequada na busca da preservação de espécies,

contribuindo para seu bem-estar e demons-

trando a importância do estudo do comporta-

mento animal para o manejo dos recursos natu-

rais, pois acredita que, sem o conhecimento das

necessidades básicas das espécies silvestres, não

há como garantir sua sobrevivência em ambi-

entes tão modificados pelo homem”.  

O CRMV-MG, por meio do seu Programa de

Educação Continuada, apoiou a realização deste

XXVI Encontro de Etologia na cidade de Poços

de Caldas-MG.

Acontece
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Entre os dias 18 e 21 de dezembro foi realizado,

na sede do Diretório Central dos Estudantes da

UFMG, o Conselho das Entidades de Base dos

Estudantes de Veterinária (CEBEV). Esse even-

to é um fórum deliberativo que reúne os Cen-

tros e Diretórios Acadêmicos dos cursos de Me-

dicina Veterinária do País. Este ano o CEBEV

foi realizado pelo D.A. Veterinária da UFMG

em conjunto com a ENEV (Executiva Nacional

dos Estudantes de Veterinária). Participaram

estudantes representantes de diferentes Univer-

sidades: UNESP-Botucatu, UEL, UFMT,  UFRRJ

e UFMG. Diversos temas foram apresentados e

debatidos entre os participantes e convidados.

No dia 20/12/08, foi discutido o tema relacio-

nado ao “Ensino de Veterinária no Brasil - Rea-

lidades e Perspectivas”, com a realização de uma

mesa redonda com a participação do Prof.

Nivaldo da Silva, representando o CRMV-MG,

o Prof. Antônio Maria Claret Torres, da Escola

de Veterinária-UFMG e o Prof. Adolfo Firmino

Neto, da UNIPAC - Lafaiete. Segundo os estu-

dantes Marina, Danilo e Alexandre, da Escola de

Veterinária da UFMG, “o CEBEV foi um impor-

tante espaço de formação e discussão de vários

temas referentes à atuação profissional do mé-

dico veterinário na sociedade, e, muitas vezes,

negligenciados em nossa formação. Como ins-

trumento histórico de organização da Execu-

tiva Nacional dos Estudantes de Veterinária –

ENEV, encaminhou-se o 28º Encontro Nacional

dos Estudantes de Veterinária - ENEVET, a ser

realizado em Botucatu-SP, em Julho/2009”.

Visite o site: www.enevbrasil.blogspot.com

Estudantes de Veterinária se reúnem em 
Belo Horizonte.

Destaque Profissional

Rivaldo Nunes da Costa – CRMV-MG nº
2971 – nasceu na fazenda Lagoa dos Patos,
no município de Formiga, e sua infância,
vivida entre dois locais privilegiados, trou-
xe-lhe riqueza na sua formação pessoal e
profissional. Formado em técnico-agrícola
pela Escola Agrotécnica Federal de Bam-
buí, em dezembro de 1985, tornou-se Mé-
dico-Veterinário pela UFMG. Iniciou suas
atividades práticas com assistência técnica
em bovinos e eqüídeos e, atualmente, dedi-
ca-se, também, à ovinocultura. Como pro-
dutor, mantém as três atividades em sua
propriedade. Pós-graduado como Agente
de Desenvolvimento do Cooperativismo
pela Newton Paiva e em Pecuária Leiteira
pela REHAGRO, dedica-se à consultoria e
gestão de projetos agropecuários em pro-
priedades rurais de todos os portes, coope-
rativas e associações de criadores de eqüí-
deos e ovinos.
É Diretor de Relações Institucionais da
ACCOMIG – Associação dos Criadores de
Caprinos e Ovinos de Minas Gerais, e atua
como responsável técnico da PROCOR-
DEIRO – Cooperativa de Ovinos de Minas
Gerais. É Presidente do Conselho Delibe-
rativo Técnico da ABCJPÊGA – Associação
Brasileira dos Criadores de Jumento Pêga,
onde, também, se dedica ao desenvolvi-
mento e realização de cursos para peões,
técnicos, criadores e juízes dedicados aos
jumentos e muares Pêga.  Na ABCCMM –
Associação Brasileira de Criadores de
Cavalo Mangalarga Marchador foi colabo-
rador do desenvolvimento e implantação
do Programa Anti-Dopping.  É Consultor
do programa Globo Rural para assuntos
relacionados a eqüídeos; co-autor do Livro
“Adestramento Básico de Eqüídeos Utili-
zando Exercícios de Rédeas e Equitação”,
publicado pela Editora LK em 2006.
Rivaldo é casado com Andréa Sayar e pai
de Rafael.
O CRMV-MG cumprimenta o Dr. Rivaldo
Nunes por sua trajetória, alicerçada na
ética e responsabilidade, um profissional
brilhante e competente no exercício de
nossa profissão.

XXVI Encontro Anual de Etologia em Poços de Caldas.

Participantes do Encontro em frente ao D.A. da EV/UFMG

Rivaldo Nunes da Costa
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Sisbov, Mapa e CNA assinam termo de cooperação para criar sistema
integrado de informação.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-

cimento (MAPA) e a Confederação Nacional da

Agricultura (CNA) assinaram um Protocolo de

Intenção para desenvolver um sistema de infor-

mação que integre o serviço de rastreabilidade

da cadeia produtiva de bovinos e bubalinos

(SISBOV) e o serviço do Sistema de Informa-

ções Gerais do Serviço de Inspeção Federal

(SIGSIF).

O documento assinado pelo ministro Reinhold

Stephanes e a presidente da CNA, Senadora

Kátia Abreu, celebra Termo de Cooperação

Técnica que visa o desenvolvimento, aperfei-

çoamento e manutenção de "software aplicati-

vo" para o sistema de informações da pecuária

bovina, que, obrigatoriamente, incluirá o

cadastro de propriedades rurais, controle do

trânsito de animais (guia de trânsito animal

eletrônica) e serviço de rastreabilidade da

cadeia produtiva de bovinos e bubalinos (SIS-

BOV), com toda a compatibilização necessária

ao correto funcionamento, integrando o

Sistema de Informações Gerais do Serviço de

Inspeção Federal (SIGSIF) ao novo sistema

desenvolvido. No documento, a CNA se com-

promete: desenvolver um "software aplicativo"

do Sistema de Informações da Pecuária Bovina

e operacionalizar, no que couber, o Serviço de

Rastreabilidade da Cadeia de Bovinos e

Bubalinos (SISBOV). O MAPA se responsabi-

liza: fornecer as informações e dados nece-

ssários para permitir o desenvolvimento e ali-

mentação de "software aplicativo", interagindo

para que seja alcançado um padrão de quali-

dade, com eficiência e eficácia, para alcançar as

metas estabelecidas no Termo de Cooperação

Técnica. 

Acontece

Relatório de atividades da Delegacia Regional 
de Uberlândia-MG.
Dr. Talles Ribeiro Couto, Delegado Regional de

Uberlândia-MG, encaminhou ao CRMV-MG o

relatório das atividades desenvolvidas durante o

período de jan-nov/2008. Na região do Triân-

gulo Mineiro concentra-se um grande número

de profissionais Médicos-Veterinários e Zoo-

tecnistas, além de inúmeras empresas registra-

das no CRMV-MG, mostrando a importância

de se ter uma Delegacia Regional naquela região

do Estado.  

No dia 09 de setembro/08, o Delegado Regional

proferiu a Palestra de abertura em comemo-

ração ao dia do Médico Veterinário, no Centro

de Convenções em Uberlândia-MG.

Conselho Ativo

Movimentação de Pessoas Físicas

Inscrição Principal 109

Inscrição Secundária 017

Inscrição por Transferência 034

Reinscrição 006

Pedido de  2ª Via de Carteira 005

Total de Solicitações 171

Movimentação de Pessoas Jurídicas

Inscrição Pessoas Jurídicas 031

Anotação Resp. Técnica 049

Baixa de Anotação Resp. Técnica 042

Total de Solicitações 122

Cancelamentos / Suspensão

Pessoa Física 014

Pessoa Jurídica 007

Suspensão pessoa física 001

Total de Solicitações 022

Parcelamentos de Débitos / Autos de Infração

Parcelamento de débitos 021

Auto de Infração 002

Total de Recebimentos 023

Palestras e Reuniões no Auditório
da Delegacia

25/02: Reunião do Instituto Mineiro de 
Agropecuária – IMA

27/08 a 16/09: Curso de Vigilância Sanitária, pro-
movido pela Secretária Estadual de Saúde

02/09: Reunião da  Associação dos Médicos
Veterinários – APROVET, para tratar de assuntos 
referentes à prevenção e controle de Leishmaniose

27 a 29/10: 1º Simpósio Equipe de Vendas 
Cerrado Pecuária

04/11: Reunião da Associação dos Médicos
Veterinários – APROVET, para tratar de assuntos
referentes à prevenção e controle de Leishmaniose

13/11: Reunião na Secretaria Municipal de
Uberlândia, para discussão sobre Leishmaniose

Acontece

Promovido pelo grupo de estudos em pecuária de

corte da GEPEC-UFMG do ICA/UFMG, o Iº En-

contro de Aprimoramento da Pecuária de Corte

ocorreu em dezembro de 2008, em Montes Claros.

O Banco do Nordeste, Associação Norte Mineira

de Médicos Veterinários e Zootecnistas, CRMV-

MG, SEBRAE-MG, EPAMIG e EMATER-MG

foram parceiros na organização e promoção deste

evento que teve como principal objetivo promover

a capacitação e aprimoramento de Médicos Vete-

rinários, Zootecnistas, alunos de graduação nessas

áreas e demais profissionais que atuam direta ou

indiretamente na pecuária de corte do Norte de

Minas, que participaram de palestras sobre temas

como: Mercado de Insumos Utilizados na Pecuária

de Corte, Volumosos e Suplementos para o Período

Seco, Utilização de Resíduos Agroindustriais na

Alimentação de Ruminantes, Pastagens Irrigadas

ou Deferidas e Manejo Nutricional na Farpal Agro-

pastoril e Participações Ltda.

O evento contou com o apoio do Projeto de

Educação Continuada do CRMV-MG.

I Encontro de Aprimora-
mento da Pecuária de
Corte no Norte de Minas -
Desafio nutricional no
período da seca.
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Zootecnia

Seguindo o dito popular “Ano Novo Vida Nova”,

a Comissão Permanente de Zootecnia do

CRMV-MG – CPZ/CRMV-MG deseja a todos

os Zootecnistas e Médicos-Veterinários um Fe-

liz 2009, e que possamos realizar todos nossos

sonhos, com muita saúde, paz e prosperidade. 

A CPZ/CRMV-MG solicita aos colegas Zootec-

nistas, registrados no CRMV-MG, a partici-

pação efetiva em nosso trabalho. Um dos itens

para efetivar essa participação é o preenchimen-

to do questionário pelos profissionais de Zoo-

tecnia, de fundamental importância para a

Comissão traçar estratégias de ajuda e orien-

tação profissional aos Zootecnistas mineiros. As

informações serão de grande ajuda para a Co-

missão continuar lutando pelos interesses e en-

grandecimento da Zootecnia no Estado de Mi-

nas Gerais. Basta acessar a página do CRMV-

MG no endereço http://www.crmvmg.org.br e

entrar no formulário, clicando em “consultar”,

fazer o login usando seu número de registro no

CRMV-MG e, como senha, o seu CPF. Ao termi-

nar basta clicar em enviar. O prazo foi prorroga-

do até 28 de fevereiro de 2009. O principal obje-

tivo do questionário é avaliar a profissão e o

profissional de Zootecnia no Estado de Minas

Gerais e, com estas informações, a CPZ/CRMV-

MG espera poder ajudar nossos colegas Zoo-

tecnistas e orientar as Escolas de Zootecnia para

traçar as estratégias de ensino, visando melho-

rar a formação profissional e atender melhor as

exigências do mercado de trabalho. 

CPZ/CMRV-MG realizou, com o apoio do

Conselho, o Iº Encontro de Coordenadores e

Dirigentes de Cursos de Zootecnia do Estado de

Minas Gerais, no dia 26/11/2009, na sede do

CRMV-MG, para discutir o ensino de Zootec-

nia em MG. Os Coordenadores tiveram oportu-

nidade de saber, discutir e avaliar como cada

escola está formando seus profissionais. Todos

elogiaram a iniciativa pioneira da CPZ/CRMV-

MG em provocar tal discussão, uma vez que

foram observadas diferenças significativas entre

as escolas que, a partir deste encontro, se com-

prometeram a discutir o assunto, buscando me-

lhorar cada vez mais o ensino de Zootecnia em

MG. 

A Comissão está concluindo o relatório de tra-

balho anual, que será publicado na próxima

edição do Informativo do CRMV-MG.

Circulou pela internet que o Ministério do De-

senvolvimento Agrário-MDA colocou duas va-

gas em concurso para Médicos-Veterinários,

que se circunscrevem também como atividades

de Zootecnistas, que estariam excluídos desta

seleção pública. A CPZ/CRMV-MG foi buscar

informações com a Associação Brasileira de

Zootecnistas-ABZ, através do contato com o

Gabinete do Ministro e autoridades competen-

tes, que esclareceram:

“O concurso definido no edital nº 01/2008 para

o MDA, se refere a duas vagas para Médicos-

Veterinários que cita, no escopo das funções,

entre outras especificidades, a menção que os

profissionais selecionados lidarão com "pro-

teção, aprimoramento e desenvolvimento de

atividades de criação de animais e de animais

silvestres, realizando estudos, pesquisas...". No

entanto, a seleção considera outros itens como o

trabalho em processos de defesa sanitária,

inspeção sanitária de produtos e na sanidade

animal, em amplo senso, para auxiliar na sus-

tentação da atividade de produção animal; e este

aspecto, como foi oficialmente informado, é que

se refere ao objetivo principal do concurso. A

não desvinculação entre ambos os papéis apon-

tados foi defendida pelo MDA como forma de

selecionar dois profissionais que trabalharão em

Brasília, para exercerem a função de macro-

planejamento nas necessidades de intervenção

em processos sanitários em animais que estão

inseridos em sistemas de produção sob amparo

das ações políticas do MDA.

Por outro lado, em julho de 2008, abriu-se o

edital ESAF nº 40, com 41 vagas para o MDA e

também outras tantas para a SEAP (Secretaria

Especial da Aqüicultura e Pesca), onde os Zoo-

tecnistas estavam citados e devidamente incluí-

dos no concurso que esteve a cargo da ESAF. O

MDA reconheceu a importância dos Zootec-

nistas para o País, e que não tem nenhuma pre-

venção contra estes profissionais em processos

seletivos para este Ministério; vários Zootec-

nistas passaram no último concurso e já foram

contratados, desempenhando suas funções e re-

presentando bem sua missão em diferentes

setores”.

Entre em contato com a Comissão Permanente de Zootecnia do CRMV-MG pelo e-mail cpz@crmvmg.org.br,

para sugerir, reivindicar e enviar notícias ou tratar de qualquer assunto de interesse da Zootecnia.

A CPZ/CRMV-MG: Adauto Ferreira

Barcelos - Pesquisador da EPAMIG Sul

de Minas, Iran Borges - Professor do

DZO/EV/UFMG, Jenecy de Fátima

Aparecida - Autônoma - Gestão empre-

sarial, Clenderson Corradi de Matos

Gonçalves - Autônomo,  Alexandre

Lúcio Bizinoto - Professor da FAZU,

Domingos Sávio Queiroz - Pesquisador

da EPAMIG Zona da Mata, Cláudio

Napólis Costa - Pesquisador da EM-

BRAPA Gado de Leite. 
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