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EDITORIAL
Prezados colegas,
Nesta edição do Boletim
de Pessoa Física, destacamos a participação do
CRMV-MG em reunião
com o presidente da Emater-MG, dr. Glenio Martins,
onde reiteramos a importância do médico veterinário e do zootecnista na
estrutura organizacional
da instituição. Solicitamos à entidade que incluísse vagas
destinadas a médicos veterinários em seu concurso atual,
pedido que foi recebido e no dia 4 de julho, a instituição publicou uma retificação em seu edital, incluindo médicos veterinários. O edital já contemplava vagas para zootecnistas
e reforça a importância das duas profissões na economia e
no agronegócio brasileiro.
Atuamos também para apoiar os profissionais inscritos
no CRMV-MG. Compreendendo as dificuldades e o momento complexo da economia nacional, disponibilizamos uma
tabela de descontos progressivos a serem aplicados para
os que desejarem negociar administrativamente seus débitos junto ao Conselho. O benefício reduz até 90% dos juros
e da multa e nosso objetivo é disponibilizar ferramentas
para a regularização dos profissionais junto ao Conselho.
Veja os detalhes na página 3.
Participamos ainda da 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador, evento realizado no Parque de
Exposições da Gameleira, em Belo Horizonte (MG). Diante
disso, destacamos a importância dos profissionais de Medicina Veterinária e de Zootecnia no sucesso do evento e
na evolução da raça, com melhores resultados e um melhoramento genético significativo. Na oportunidade, conversamos com o dr. Pedro Gama Ker, médico veterinário
credenciado junto à Associação Brasileira de Criadores
de Mangalarga Marchador (ABCCMM) e especialista em
reprodução equina.
Por fim, seguimos trabalhando na valorização profissional e na concretização de um Conselho atuante, que
represente os profissionais da Medicina Veterinária e da
Zootecnia em Minas Gerais.
Boa leitura e um grande abraço!
Dr. Bruno Divino
CRMV-MG nº 7002
Presidente
bruno.rocha@crmvmg.gov.br

2

9

CRMV responde

É obrigatório a participação em solenidade para a retirada de carteira profissional?
Sim, o comparecimento é obrigatório. Você terá um
prazo de 180 dias para participar de alguma solenidade de entrega de carteiras. Caso não compareça neste
prazo, poderá ter sua inscrição cancelada.
A edição Nº 89 dos Cadernos Técnicos já tem previsão
de lançamento?
A publicação dos Cadernos Técnicos é feita pela Fundação de Ensino e Pesquisa (FEPE), o CRMV-MG apenas apoia a edição da Publicação. Desta forma, a FEPE
é a instituição mais indicada para informar a previsão
de lançamento e atende no telefone: (31) 3409-2041 ou
pelo e-mail: abmvz.artigo@abmvz.org.br.
Como posso criar uma Anotação de Responsabilidade
Técnica Eletrônica?
Acesse o portal do CRMV-MG e no menu “Serviços”,
clique na opção “ART Eletrônica” para acessar o Manual de Utilização da Anotação de Responsabilidade.
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CAPA
CRMV-MG disponibiliza descontos progressivos
para negociação

N

o intuito de facilitar a solução
para o pagamento dos débitos
vencidos, o CRMV-MG disponibiliza
uma tabela de progressão de descontos a serem aplicados para os que
desejarem negociar administrativamente seus débitos junto ao Conselho.
Os descontos da tabela não incidem
sobre o valor principal da dívida e nem
sobre a correção monetária.
A negociação é importante pois,
em consonância com o estabelecido
pela lei nº 6.830/80, o CRMV-MG realiza a execução fiscal de dívidas dos
profissionais que possuem débitos em

aberto junto ao Conselho. O trâmite da
execução fiscal inclui o protesto e a
respectiva execução fiscal da dívida,
enviando-a a um cartório e à justiça
federal, procedimento que pode gerar
o aumento da dívida em até R$ 500,00
em virtude de custas cartoriais e de
execução fiscal.
Em razão dos transtornos que isso
pode trazer ao dia a dia já tão atribulado, o CRMV-MG buscando dar plena
consciência aos profissionais deste
procedimento, orienta que os médicos
veterinários e zootecnistas acessem
seus respectivos cadastros no site do

Conselho e verifiquem sua situação
financeira. Em caso de débitos junto
ao CRMV-MG, a indicação é que o
profissional entre em contato com o
setor de Cobrança por meio do e-mail
cobranca@crmvmg.org.br.
Quantidade de
Parcelas

Desconto
Multa

Desconto
Juros

ÚNICA

90 %

90 %

2a6

80 %

80 %

7 a 12

70 %

70 %

13 a 18

60 %

60 %

19 a 24

50 %

50 %

Benefícios da negociação. Exemplo:
O médico veterinário dr. José da
Silva deixou de pagar a Anuidade de
2014 para pessoa física, que tinha o valor estabelecido pelo CFMV em R$ 400.
Sobre este valor, incidiu-se uma multa
de 10%, no valor de R$ 40, em virtude
do não pagamento; juros de 1% ao mês
durante dez meses que totalizaram R$
198; e correção monetária calculada
com base no IPCA em R$ 112,54.
Assim sendo, a dívida do dr. José
da Silva contabilizou os R$ 750,54, dos
quais R$ 238 correspondem a juros e
multa, como o Dr. José resolveu fazer

um acordo, ele economizou os R$ 238
referente ao desconto concedido pelo
CRMV-MG conforme a tabela que o
Conselho divulga por meio desta notícia. O desconto não incidiu sobre o valor da anuidade de R$ 400, nem sobre a
correção monetária de R$ 112,54, que
tiveram de ser pagos integralmente
pelo dr. José para que a dívida não
fosse processada e lhe gerasse ainda
mais custos.
Na história hipotética, caso dr. José
não tivesse acertado sua dívida e esta

fosse protestada junto ao cartório, o
valor de R$ 750,54 (Anuidade acrescida
de juros, multa e correção monetária)
ainda seria acrescida em até R$ 500
devido às custas cartoriais. Ou seja, o
simples fato de protestar a dívida poderia praticamente dobrar o valor devido.
Além disso, o CRMV-MG deve mesmo
feito o protesto, ajuizar cobrança judicial, o que onera mais ainda o valor,
juntando-se os honorários de execução e as custas processuais.
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CONSELHO ATIVO
CRMV-MG reúne-se com Emater-MG para
inclusão de médicos veterinários em concurso

Na foto, da esquerda para a direita: presidente do
CRMV-MG, dr. Bruno Divino Rocha; presidente da
Emater-MG, dr. Glenio Martins; e o vice-presidente
do CRMV-MG, dr. João Ricardo Albanez.

O

presidente do CRMV-MG, dr.
Bruno Divino, e o vice-presidente, dr. João Albanez, estiveram reuni-

dos com o presidente da Emater-MG,
dr. Glenio Martins, no mês de junho. Na
oportunidade o dr. Bruno Divino solicitou a inclusão dos profissionais no atual concurso da entidade, pedido recebido de forma positiva pelo presidente
da instituição.
O CRMV-MG reforçou a relevância
dos médicos veterinários e dos zootecnistas para o agronegócio e para a
economia, além de sua importância na
estrutura organizacional da Emater-MG.
Em resposta a isso, a instituição publicou no dia 3 de julho uma retificação no
edital de seu concurso público, incluin-

do vagas para médicos veterinários,
uma vez que o mesmo já contemplava
zootecnistas.
Além disso, também foi discutida a
utilização de novas ferramentas para
aprimorar a capacitação dos profissionais inscritos e foi debatida a possibilidade da Emater-MG disponibilizar
o sistema de teleconferência para uso
do Conselho em atividades de capacitação de Responsáveis Técnicos. Com
isso, será possível uma aproximação
com os profissionais de todas as regiões do Estado.

CRMV/MG no Workshop Temple Grandin
de Bem-estar Animal

Dra. Temple Grandin e o presidente do
CRMV-MG, dr. Bruno Divino Rocha.

O

CRMV-MG esteve presente no
Workshop Temple Grandin de
Bem-estar Animal, através de seu presidente, dr. Bruno Divino Rocha. O evento

aconteceu nos dias 18 e 19 de julho,
na cidade de São Paulo (SP) e teve
como principal atração a dra. Temple
Grandin, norte-americana, PhD em
Zootecnia e considerada revolucionária para as práticas de bem-estar
animal em fazendas e abatedouros.
Reconhecida mundialmente, Temple
Grandin é professora na Universidade
Estadual do Colorado.
Em São Paulo, a dra. Grandin ministrou palestras com os temas “o
bem-estar animal e as preocupações
da sociedade” e “como os animais de

produção percebem e reagem a situações estressantes”. O presidente do
CRMV-MG avaliou a participação no
evento como construtiva e gratificante.
“Tive a oportunidade de assistir uma
aula e conhecer a dra. Temple Grandin,
maior autoridade mundial em bem-estar
animal em sistemas produtivos de bovinos. Fui apresentado à aplicação dos
preceitos de bem-estar de maneira prática e simples, sob uma nova ótica, de
um ponto de vista completamente diferente”, declarou o dr. Bruno Divino.

Selo dos Correios para defesa animal

E
O selo de Defesa Animal é obra das artistas Carolina Spina e Marcela Tenório.

4

m apoio a movimentos que lutam
pela proteção aos animais em
todo o Brasil, os Correios lançaram a
Emissão Especial de Defesa Animal,
que já está em circulação por todo o território nacional. A obliteração (primeiro
carimbo) em Minas Gerais aconteceu
em Belo Horizonte durante o V Seminário de Defesa Animal da EV-UFMG, onde

o CRMV-MG esteve representado pelo
seu tesoureiro, dr. Rubens Antônio Carneiro. “Essa é uma iniciativa muito pertinente dos Correios e é de suma importância a participação do CRMV-MG. É a
primeira vez que esse tema é abordado
em um selo comemorativo e essa postura funciona como um incentivo à luta em
defesa aos animais”, avaliou.
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CONSELHO ATIVO
Mérito Rural premia médico veterinário

Na foto, da esquerda para a direita: dr. Bruno
Divino Rocha, presidente do CRMV-MG; Dra.
Camila de Oliveira, médica veterinária; dr. João
Ricardo Albanez, vice-presidente do CRMV-MG;
e dr. Rodrigo Alvim, diretor da Faemg.

O

CRMV-MG participou da décima
edição da Medalha do Mérito

Rural, promovida pela Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de
Minas Gerais (FAEMG). O Conselho
esteve representado pelo presidente, dr. Bruno Divino Rocha, e pelo
vice-presidente, dr. João Ricardo Albanez. A solenidade aconteceu em
Belo Horizonte, em comemoração ao
Dia do Produtor Rural Mineiro.
Ao todo, foram 17 premiações a profissionais e instituições que prestaram
relevantes trabalhos ao meio rural. A
Grande Medalha foi concedida ao presidente da Embrapa, dr. Maurício Antô-

nio Lopes e também foram premiados
produtores, sindicatos rurais e veículos
de comunicação.
Entre os homenageados está o prof.
dr. Décio de Souza Graça, médico veterinário e professor da Escola de Veterinária da UFMG. “É o reconhecimento
por um trabalho de extensão que faço
desde 1985 na UFMG. Juntamente com
8 mil alunos, já levamos novas tecnologias para cerca de 10 mil fazendeiros de
Minas. É um trabalho importante, feito
em conjunto com os estudantes”, avaliou o homenageado.

Avicultor 2018

Megaleite 2018 Congresso SBCAL

Na foto, o vice-presidente do CRMV-MG, dr. João
Ricardo Albanez, acompanhado por lideranças do
agronegócio mineiro.

Dr. Bruno Divino (CRMV-MG); dr. Amarildo Kalil (SEAPA-MG); dr. João Albanez (CRMV-MG); dr. Bruno
Campos (Embrapa Gado de Leite).

Na foto, à esquerda, o representante do CRMV-MG,
conselheiro dr. José Carlos Pontello, durante evento em Goiânia (GO).

O

O

O

CRMV-MG esteve presente no
Avicultor 2018, evento promovido pela Avimig, em Belo Horizonte. Na
ocasião, o Conselho foi representado
pelo seu vice-presidente, dr. João Ricardo Albanez.
O principal objetivo do encontro
é o estímulo ao desenvolvimento da
cadeia produtiva do agronegócio avícola, por meio da troca de experiências entre profissionais, técnicos e
empresários envolvidos no campo da
avicultura. Desde a sua primeira edição, o Avicultor desenvolve-se com
o intuito de proporcionar discussões
sobre temas relevantes à área, além
de constituir uma importante mostra
de serviços e inovações tecnológicas
que favorecem a realização de novos
negócios e a divulgação de produtos.

CRMV-MG esteve presente na
abertura da Megaleite 2018,
realizada no Parque de Exposições
da Gameleira, em Belo Horizonte
(MG). O Conselho esteve representado pelo presidente dr. Bruno Divino Rocha e pelo vice-presidente dr.
João Ricardo Albanez.
Em sua 15ª edição, o evento teve
aproximadamente dois mil animais
participando de exposições, torneios
e leilões, reunindo também os principais fornecedores da atividade.
Dentro de sua programação, alguns
destaques foram o Curso de Fabricação de Queijo Minas Frescal e a Mini
Fazenda da Megaleite, que recebeu
cerca de 3 mil alunos com idades entre 6 e 14 anos.

Conselho participou do 15°
Congresso da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL). O evento aconteceu
em Goiânia (GO) e teve como tema
principal o cuidado e o bem-estar
dos animais envolvidos em pesquisa,
reunindo mais de 500 profissionais. O
CRMV-MG esteve representado pelo
conselheiro dr. José Carlos Pontello.
“Esse evento nos mostra a necessidade da capacitação técnica
do nosso profissional para esta atividade, em um campo inteiramente
aberto ao médico veterinário. É a
oportunidade em um nicho de alta
tecnologia que se abre para a nossa
classe”, comentou dr. Pontello.
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CRMV-MG participa de 37ª Exposição Nacional
Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo
Mangalarga Marchador (ABCCMM) 1600 animais e 220 mil visitantes participaram da exposição, o que movimentou 25 milhões de reais entre
vendas diretas e leilões.
Com programação de uma semana, criadores, profissionais e estudantes do meio equestre
trocaram conhecimento em debates. As provas
esportivas na pista de areia, os cursos diários voltados para a atividade com o Mangalarga Marchador e o campeonato de ferrageamento foram
outros pontos de destaque da Nacional do Mangalarga Marchador, que é hoje a maior exposição
de equinos da América Latina.
Na avaliação da ABCCMM, o momento é positivo,
uma vez que pelo terceiro ano consecutivo,
A 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador visa fomentar a raça
as expectativas foram superadas. Para a instituinacionalmente.
ção, o Mangalarga Marchador tem muito potenCRMV-MG esteve presente na 37ª Exposição Nacial e o objetivo é fomentar a raça nacionalmente.
cional do Cavalo Mangalarga Marchador. O evento Ações e projetos estão possibilitando que a ABCCMM expeaconteceu entre os dias 17 e 28 de julho, no Parque de Ex- rimente um momento histórico no Mangalarga Marchador,
posições da Gameleira, em Belo Horizonte (MG) e contou com a instituição sendo um dos grupos mais expressivos da
com a presença do vice-presidente do Conselho, dr. João América Latina.
Ricardo Albanez, durante a abertura. Segundo dados da

O

Valorização Profissional

“

Para o CRMV-MG, trata-se de uma
importante área de atuação para
médicos veterinários e zootecnistas, com reconhecido espaço no
agronegócio e na economia do país,
gerando inúmeras oportunidades de
trabalho para os profissionais.

M

édicos veterinários e zootecnistas estão presentes
na composição do corpo técnico da ABCCMM, no
quadro de árbitros, na Comissão Técnica de avaliação dos
animais que entram em pista para julgamentos e na equipe
de palestrantes que ministra encontros técnicos sobre nutrição, saúde e bem-estar dos equinos.
Com a atuação dos profissionais da área, a ABCCMM
cumpre todas as normas e requisitos exigidos pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e considera de extrema importância o trabalho da Comissão de Assistência
6

Veterinária que atua durante toda a Exposição, desde o
desembarque dos animais, até a inspeção dos atestados
de saúde e atendimentos aos casos clínicos.
Para o CRMV-MG, trata-se de uma importante área de
atuação para médicos veterinários e zootecnistas, com
reconhecido espaço no agronegócio e na economia do
país, gerando inúmeras oportunidades de trabalho para
os profissionais.
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PROFISSIONAL NOTA 10
Conheça o dr. Pedro Gama Ker,
médico veterinário, mestre e doutor
em Fisiologia e Reprodução, que atua
nessa área junto às associações das
raças Mangalarga Marchador,
Campolina e Jumento Pêga
Em quais associações você atua?

Atualmente sou médico veterinário credenciado para serviços de reprodução equina na Associação Brasileira de
Criadores de Mangalarga Marchador (ABCCMM), na Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Campolina (ABCCCampolina) e na Associação Brasileira de Criadores de Jumento Pêga (ABCJPêga), sendo que nesta última também
atuo como Jurado Oficial, Técnico de Registro e membro do
Conselho Deliberativo Técnico.
Por que você escolheu a área de equinos?

A paixão pelos equinos vem da infância. Desde criança sempre gostei de cavalos e seria estranho se não escolhesse trabalhar com eles. É gratificante acompanhar todo o processo
de criação de cavalos, desde o momento que são definidos
os acasalamentos, o processo de inseminação artificial da
égua, o acompanhamento da gestação, o nascimento e cuidados iniciais com o potro, o manejo do dia a dia do haras, o
treinamento dos animais e a preparação para as exposições.
Como você seleciona as raças para trabalhar?

Os critérios de seleção são variáveis entre as raças de equídeos e também depende dos objetivos de cada criador. Dentro de uma mesma raça temos linhagens que diferem quanto
ao padrão de seleção, que pode ser baseada na aptidão dos
animais (andamento, velocidade, trabalho com rebanhos e
força) ou dando prioridade a características específicas (aspectos morfológicos, pelagens, porte). Além disso, devido à
grande extensão territorial do Brasil, existem preferências regionais quanto a determinadas raças. Em Minas Gerais a preferência da maioria dos criadores é por raças marchadeiras.
Na Exposição Nacional da ABCCMM, existem animais
de valores muito altos. Como se dá a responsabilidade deste trabalho?

A responsabilidade pelo cuidado com os animais independe
do valor comercial. Em um evento da magnitude da Nacional da ABCCMM, antes de pensar em valores, temos que
proporcionar as melhores condições para que os animais
possam realizar as provas sem prejuízos para o seu desem-

penho, sempre respeitando os princípios éticos e de bem estar animal. Sendo assim, é muito importante uma equipe bem
treinada para o acompanhamento individual de cada animal,
visando entender cada detalhe para explorar o máximo do
seu desempenho, mas sempre respeitando seus limites.
Do seu ponto de vista, como está a evolução da equideocultura e qual é o papel dos médicos veterinários
e zootecnistas na área?

A equideocultura cresceu muito nos últimos anos. Novas
tecnologias, a globalização e as novas facilidades de comunicação auxiliam o acesso dos criadores às informações e
hoje temos maior número de animais de qualidade à disposição do mercado. O número de eventos em que o cavalo é
o personagem principal é cada vez maior. Dentro deste contexto, a participação de médicos veterinários e zootecnistas
no processo de criação é de suma importância. O médico
veterinário tem como principais áreas de atuação a clínica
médica, cirurgia, medicina preventiva e reprodução animal.
O zootecnista tem atuado principalmente na parte de manejo
e nutrição. Lembrando que ambos profissionais podem trabalhar na área de julgamento e registro de equídeos, treinamento e preparação para competições. Sendo assim, a
presença de um profissional, seja ele médico veterinário ou
zootecnista, é fundamental para o sucesso da criação.
O que você falaria aos profissionais que gostariam de
entrar neste setor?

As atividades envolvendo a produção e serviços relacionados ao cavalo no Brasil configuram um verdadeiro “complexo do agronegócio”, com dimensão social e econômica das
mais expressivas. Todos os segmentos apresentam desafios,
demandando iniciativa para sua superação com vistas ao
melhor desempenho da atividade. O nível de profissionalismo vem aumentando e tanto médicos veterinários quanto
zootecnistas precisam estar atentos às mudanças e se capacitar, sempre buscando novas tecnologias para que eles
possam atender às expectativas dos criadores.
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Movimentação de Pessoas Físicas
Período de 16 de maio a 26 de junho de 2018
19240/S
19258/S
19273/S
19274/S
19275/S

Falecimentos
Médico-Veterinário CRMV-MG nº
160
José Oswaldo Costa

Inscrições Primárias

Reinscrições

Transferências Recebidas:

Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG nº
19209
Flávia Ribas Costa
19210
Lucas Barbosa da Silva Resende
Martins
19212
Amanda Neri de Souza
19213
Janaina de Melo Tereza
19214
Patricia de Castro Costa
19215
Luiz Gustavo Lopes Silva
19216
Henrique Silva Batista de Paula
19227
Thais Figueiredo Pereira
19228
Vanessa Aparecida dos Santos
19232
Amanda Batista de Carvalho
19234
Salustiano Basílio de Freitas
19239
Guilherme Pereira Bemfica
19244
Jonas Daniel Candido Sapori
19246
Estevão Ribeiro de Miranda
19247
Daniele Ramos Rosa
19248
Caio de Oliveira Costa
19249
Barbara Cardoso Pereira Barbosa
19251
Leonardo Rabello Guarino
19254
Barbara Camargos Fonseca Bedetti
19255
Leticia Thielmann Carvalho Abud
19257
Wellington Willian dos Santos
19260
Guilherme Borges de Moraes
19261
João Vinicius Vieira Soares
19262
Luiza Chaves Duarte
19267
Willian Barros Pedra
19268
Nayara Maria Stival Ferreira
19270
Sara Mariane da Silva
19272
Elisandra Ramos Lemos

Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG nº
7453
Eduardo Costa Ávila
13690
Jamile da Rosa Vieira
13846
Raphael Hovelacque Caniato
19208
Vanessa Cristiane Belute Queiroz
19219
Luiz Carlos Preto
19220
Filipe Campos Araujo
19221
Adam Christian Sobreira de Alencar Widmer
19233
Bruna Piva Maria
19237
Thelma Assuncao Almeida
19250
Juliana Bispo de Oliveira
19253
Luiz Fernando de Alencar Costantin
19264
Andrea Canassa Margulhano
19230
Isabella E Silva Menezes Ferrão

Inscrições Provisórias Primárias:
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:
19217
Maria Carolina Alves Arcos
19218
Guilherme Vitor Elói Nascimento
19222
Ana Flávia Jacomini Frois
19223
Jardeson de Matos Cunha
19224
Victor Sansoni da Mata
19225
Rodrigo Goncalves Dias
19226
Julia Maria Martins Lopes
19229
Fernanda Carvalhaes Garcia
19231
Lorraine Ferreira de Sousa Rosa
19235
Caroline Martins da Silva
19236
Luciana Carvalho Ribeiro Arantes
19238
Gleuber Geraldo de Faria Gomes
19241
Rone Augusto Lima Borges
19242
Julia Ribeiro Rodrigues
19243
Henrique Victor Rocha Cota
19245
Rogerio Souza Machado
19252
Nádia Maria dos Santos Ferreira
19256
Markezan Viana Maia
19259
Gabriel Burgarelli Ferreira
19263
Raísa Abreu e Bragança
19265
Raphael Simoes Vieira
19266
Suyanne Fernandes Penha
19269
Vanessa Momesso
19271
Heitor Ribeiro de Faria Pinto

Zootecnista(s) CRMV-MG n°:
2250/Z
2251/Z
2252/Z
2253/Z
2254/Z
2255/Z

Luma Tatiana Silva Castro
Gustavo Alcara Dogo de Souza
Gustavo dos Santos Bacelar
Ana Maria Paes Scott da Costa
Katielly Alonso Dias

Flaviana Miranda Goncalves
Wagner da Silva Machado
Melina Nunes Fernandes
Caio Felipe Pereira Ramos
Igor Chiste Lage
José Reinaldo Gandin Junior

Inscrições Secundárias:

Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG nº
19211/S
Giselle Keller El-Kareh de Souza

Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:
1622
Heraldo Gomes Rangel
14077
Tácia Cristina de Carvalho Ribeiro
14254
Daniele Aparecida Miranda
17384
Gracielly Pereira Cardoso
17559
Lorena Meira Silveira
17579
Beatriz Faria Ferreira
17666
Gislene Ferreira da Silva

Zootecnista CRMV-MG n°:
89

João Silva Neves

Transferências Concedidas
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:
2834
Oscar Tupy
4396
Marcelo Schettini
4731
Wilson Pardini Saliba
8628
Marcos Vinicius Mendes Silva
10894
Ricardo Ribeiro Ciancio Siqueira
11407
Silvia Ferreira dos Santos
12340
Livia Camargo Garbin
13339
Nahuana Renata da Silva
13771
Diego Antônio Leao
14234
Caroline Ribeiro de Andrade
15009
Alaine Vercely Roque Rosa
15153
Stella Habib Moreira
16228
Ricardo Gardim de Oliveira
16322
Lucas Anacretto Pereira
16384
Bianca Ishikawa
16443
Laís Fernanda Oguido
16479
Natielle Rodrigues Wajima
16485
Alana Colombo Martins
16541
Tamara Suzuki Ferreira Telles
16553
Nubia Ferreira Gomes
16700
Valeria Pinto Fernandes
17688
Thais Cristina Dias de Macedo
17717
Larissa Dias Faroni
17802
Nathalia Galvão Freitas Pereira
17964
Daniel Tannus Ferreira
18067
Paulo de Carvalho
18094
Luiz Antônio Berto Gomes
18247
Luiz Paulo Martins Paixão
18624
Beatriz Almeida Santos

Balanço Financeiro
Período: janeiro a maio/2018
Receita
Receita Orçamentária
Receitas Correntes
Receita Tributária
Receitas de Contribuições
Anuidades - Pessoas Físicas
Anuidades - Pessoas Jurídicas
Receita de Serviços
Receita Financeira
Outras Receitas Correntes
Receitas de Capital
Alienação de Bens Imóveis
Alienação de bens Móveis
Equipamentos e Mat. Permanente
Transferências Correntes
Receita Extra-Orçamentária

Exercício Atual
6.947.402,89
6.947.402,89
482.585,39
5.922.098,59
3.272.049,77
2.650.048,82
2.684,61
436.755,01
103.279,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.168.795,69

Exercício Anterior
6.730.418,64
6.661.818,64
389.875,50
5.418.750,94
2.769.253,24
2.649.497,70
4.816,29
679.706,91
168.669,00
68.600,00
0,00
68.600,00
68.600,00
0,00
1.958.237,08

Depósito Restituíveis e Vlr. Vinculados

358.615,25

350.737,88

Outros Rec. Extra orçamentários
Saldo do Exercício Anterior
Caixa e Equivalente a Caixa
Depósito Restituíveis Vlrs. Vinculados
Total:

3.810.180,44
9.800.430,19
9.799.472,68
957,51
20.916.628,77

1.607.499,20
8.632.689,91
8.631.732,40
957,51
17.321.345,63

∆%¹
3,22
4,29
23,78
9,29
18,16
0,02
- 44,26
- 35,74
- 38,77
112,89

Despesa
Despesa Orçamentária
Despesas Correntes
Pessoal Encargos e Benefícios
Uso de Bens e Serviços
Despesas Financeiras
Transferências Correntes
Tributárias Contributivas
Demais Despesas Correntes
Despesas de Capital
Material Permanente
Pagamentos Extra-Orçamentários
Restos A Pagar Não Processados
Restos A Pagar  Processados
Transferências Financeiras Concedidas

Exercício Atual
2.818.292,76
2.805.784,22
1.632.611,97
1.138.356,72
0,00
19.423,24
8.279,11
7.113,18
12.508,54
12.508,54
4.474.705,98
286.642,87
56.914,85
0,00

Exercício Anterior
2.803.229,83
2.796.130,92
1.641.891,42
1.131.889,36
0,00
2.906,21
6.784,30
12.659,63
7.098,91
7.098,91
2.174.617,65
225.842,82
52.901,80
0,00

∆%¹
0,54
0,35
- 0,56
0,57
568,34
22,03
- 43,81
76,20
76,20
105,77
26,92
7,59
-

2,25

Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados

324.715,27

292.157,23

11,14

137,03
13,53
13,53
20,75

Outros Pagamentos Extra orçamentários
Saldos para o Exercício Seguinte
Caixa e Equivalente a Caixa
Depósito Restituíveis Vlrs. Vinculados
Total:

3.806.432,99
13.623.630,03
13.622.672,52
957,51
20.916.628,77

1.603.715,80
12.343.498,15
12.342.540,64
957,51
17.321.345,63

137,35
10,37
10,37
20,75

Obs.: ¹ Variação percentual do exercício atual em relação ao exercício anterior.
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