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Outros________________________________

EDITORIAL

Você sabia?
Prezados colegas,
O ano de 2019 foi desafiador. Logo no início do ano, o CRMV-MG
esteve envolvido com os resgates
de animais, após o rompimento da
barragem de rejeitos na cidade de
Brumadinho. Apesar da situação
devastadora, a articulação prévia
entre instituições, como a Polícia
Militar, a Defesa Civil, o Ministério
Público de Minas Gerais e médicos-veterinários voluntários, solidificada dias antes da tragédia,
permitiu que estivéssemos preparados e pudéssemos prestar um
atendimento de qualidade à sociedade e aos animais em risco.
Mais uma vez, agradeço a esses profissionais que trabalharam
incessantemente e atuaram como verdadeiros heróis das nossas
profissões.
Conforme previsto, também intensificamos nossas ações de fiscalização e de combate ao exercício ilegal da Medicina Veterinária
e da Zootecnia em Minas Gerais, tendo firmado uma importante
parceria com a Policia Civil, resultando em uma apuração mais ampla e eficiente. O CRMV-MG também esteve atento ao ensino das
profissões, tanto no que se refere a novos cursos, quanto ao ensino à distância. O EaD é uma situação que nos preocupa quanto à
Medicina Veterinária, por isso trabalhamos em conjunto a outros
conselhos para coibir essa prática no estado.
Ao longo de 2019, trabalhamos também para enfatizar à sociedade a importância do médico-veterinário responsável técnico como
o profissional adequado para garantir a segurança alimentar da população, garantindo a saúde pública.
Mais recentemente, a comemoração dos 50 anos do CRMV-MG
nos emocionou, pois tivemos a oportunidade de estar presentes na
Câmara dos Deputados, em Brasília, e na Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, em Belo Horizonte, em comemoração ao trabalho de
milhares de profissionais que engrandeceram as profissões no estado por mais de cinco décadas.
Para 2020, temos como objetivo o aprimoramento ainda maior
dos nossos serviços prestados. Aproveito este espaço para agradecer a todos os médicos-veterinários e zootecnistas inscritos, aos
colaboradores do CRMV-MG, a Diretoria e ao Corpo de Conselheiros desta Autarquia pelo apoio e pelos resultados que juntos alcançamos ao longo do ano de 2019.
Desejo a todos um feliz Natal e um feliz ano novo.
Boa leitura e um grande abraço!

Dr. Bruno Divino
CRMV-MG nº 7002
Presidente
bruno.rocha@crmvmg.gov.br
2

Documentos de orientação profissional
para download
No intuito de contribuir com a valorização dos médicos-veterinários e dos zootecnistas e com o aprimoramento dos serviços prestados, conforme as
legislações que norteiam a atuação profissional, o
CRMV-MG disponibiliza em seu site importantes documentos de orientação profissional. São modelos de
receituários, checklists, folders e manuais que podem
auxiliar no dia a dia dos profissionais. Os documentos podem ser encontrados através do link https://
bit.ly/2DhCHvB ou no menu principal do portal.
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CAPA
Conselho avalia positivamente os resultados de 2019
Ao longo de mais de 50 anos, o CRMV-MG vem atuando
para o fortalecimento da Medicina Veterinária e da Zootecnia no estado de Minas Gerais. O principal objetivo dessa instituição é promover ações que contribuam para um
trabalho ético, responsável e de melhoria contínua. Desde
que assumiu, a direção do CRMV-MG na atual gestão vem
tendo como prioridade fortalecer as ações fiscalizatórias,
combatendo o exercício ilegal das profissões, assim como
aumentar os investimentos no Programa de Educação Continuada, aproximando-se das associações profissionais e
realizando parcerias junto a instituições públicas que desempenham trabalhos correlatos às profissões no estado
de Minas Gerais. Apesar de reconhecer que ainda há muito
a ser feito, avanços foram alcançados e o balanço de 2019
é positivo.
“Tal como nos comprometemos ao assumir a direção do
CRMV-MG, trabalhamos para ampliar os bons resultados
do nosso trabalho, assegurando que os serviços prestados
pelos profissionais que representamos sejam de excelência. A tecnologia e a inovação são nossas aliadas para juntos construirmos um Conselho que fortaleça nossas profissões. Ressalto ainda a importância do diálogo, de ouvirmos
os anseios e as sugestões dos colegas para seguirmos
realizando um trabalho conjunto em prol do crescimento
das profissões que representamos”, disse o presidente do
CRMV-MG, dr. Bruno Divino Rocha.

Intensificação da Fiscalização

Um dos pilares do CRMV-MG, a equipe de Fiscalização
intensificou sua atuação para a promoção do exercício legal e responsável das profissões no estado. De janeiro a
novembro de 2019, o CRMV-MG fiscalizou 6419 estabelecimentos, em cerca de 536 municípios de Minas Gerais. Os
trabalhos resultaram em 2822 termos de fiscalização, 935
autos de infração, 2378 relatórios de fiscalização e 284 termos de constatação.
Outra meta cumprida pela instituição foi a otimização na
apuração de denúncias, na instauração e no julgamento de
processos éticos, com 34 processos instaurados e 30 julgados. Nesse sentido, o Conselho tem procurado orientar
os profissionais quanto a esse tipo de questão, atentando
principalmente ao Código de Ética do Médico Veterinário e
ao Código de Ética do Zootecnista.

Educação Continuada e comunicação

O CRMV-MG investiu também na expansão do Programa de Educação Continuada (PEC), apoiando iniciativas
que promovem o fortalecimento da Medicina Veterinária
e da Zootecnia em Minas Gerais. Ao longo do ano de 2019,
a entidade colaborou para a realização de aproximadamente 100 eventos, dentre congressos, cursos, palestras,
encontros, reuniões, seminários, simpósios e feiras, por

todas as regiões do estado, abordando temas desde os
cuidados com pequenos animais, à alimentação de animais de produção, até o trabalho com ruminantes e animais silvestres.
O Conselho também mantém publicações que contribuem para o conhecimento dos profissionais, como os boletins de pessoa física e jurídica, os cadernos técnicos, o
portal do CRMV-MG e a Revista V&Z em Minas. As ações
de educação continuada se estendem à valorização profissional na medida em que são promovidas campanhas
de representação midiática que enaltecem a importância dos médicos veterinários e dos zootecnistas perante
à sociedade.
Através dos canais de comunicação, o CRMV-MG trabalha para reduzir a distância entre os profissionais e a
instituição. O Conselho encontra-se representado oficialmente em diversos canais de mídias sociais, como Facebook, Twitter, Instagram, Soundcloud, Issuu e Youtube. Isso
permite o compartilhamento de informações de variados
formatos, tais como textos, vídeos, fotos, podcasts e materiais gráficos produzidos pelo CRMV-MG. O portal conta
ainda com a Ivet, um chatbot que permite um contato rápido e ágil com a instituição, a fim de esclarecer eventuais
dúvidas dos profissionais e com o Portal da Transparência,
garantindo acesso à informação de maneira clara e respeitosa aos profissionais.

Inovação dos processos

A atuação do Conselho teve como objetivo a promoção
de inovações que facilitem o cotidiano dos profissionais. O
Agendamento Online, plataforma que possibilita agendar o
atendimento presencial para o setor de Registros na sede
e nas Unidades Regionais do CRMV-MG, teve um aumento
significativo de solicitações neste ano. Até o final de outubro, mais de 3900 agendamentos foram previamente marcados no Conselho, com média de 390 atendimentos mensais,
número 310% maior do que em 2018, quando a média era de
95. Essa medida promoveu maior agilidade e organização
no processo de atendimento aos profissionais, reduzindo o
tempo de espera e de atendimento na sede e nas unidades
do CRMV-MG. O tempo médio em que um profissional ficou
aguardando para ser atendido foi de 1m30seg neste ano.

Perspectivas

Para 2020, o objetivo do CRMV-MG é seguir cumprindo
os compromissos, promovendo ações de fiscalização cada
vez mais abrangentes e efetivas, um sistema de educação
continuada mais amplo e diverso, além da promoção de
ações que valorizem e facilitem o exercício da Medicina
Veterinária e da Zootecnia em Minas Gerais, construindo
assim um Conselho mais forte e cada vez mais identificado
como a casa desses profissionais no estado.
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RETROSPECTIVA
Conselho Ativo 2019
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CONSELHO
ATIVO
Conselho Ativo

Anuidade de 2020: mais praticidade em
um único boleto
O CRMV-MG inova mais uma vez e este ano a novidade
é a emissão de um único boleto para quatro formas de pagamento diferentes. A anuidade vence em 31 de maio de
2020, mas o boleto enviado por carta poderá ser utilizado
para efetuar o pagamento com descontos progressivos e
vencimentos variados, conforme tabela abaixo:
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DESCONTO

PAGAMENTO

15%

até 31 de janeiro

10%

até 29 de fevereiro

5%

até 31 de março

sem desconto

até 31 de maio

Prefere parcelar? Saiba como:

Para fazer opção pelo parcelamento, o inscrito deve
desconsiderar o boleto enviado e acessar o portal do
CRMV-MG até o dia 31 de janeiro de 2020 para emissão
de novos boletos para pagamento em até 5 parcelas.
O interessado deve acessar o portal do CRMV-MG
(portal.crmvmg.gov.br) e seguir o passo a passo abaixo.
Caso tenha alguma dúvida faça contato através do e-mail
cobranca@crmvmg.gov.br ou pelo telefone (31) 3311-4100.
O Conselho de Minas segue alinhado às mais modernas práticas de gestão, com a informatização dos processos e também em atenção ao meio ambiente. Além de
estar cada vez mais próximo dos médicos veterinários e
zootecnistas, primando pelo exercício legal e mostrando
à sociedade a relevância do trabalho desempenhado por
esses profissionais.
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ARTIGO

O que é ética?
Por Espaço Ética

Quando pensamos em ética, pensamos na vida. Em
como vivê-la. Mas de uma maneira específica: em como
vivê-la bem.
Por isso, o objetivo último da ética é a felicidade. Porque
a melhor vida possível só pode ser a vida feliz. E nós nunca
chegaremos nela sem antes nos perguntarmos qual ela é e
quais os caminhos que nos levarão a ela.
Nossa principal característica, enquanto humanos, é
poder pensar para viver. Ao contato dos animais, nossa
vida não é determinada pelos nossos instintos. Isso significa que cada passo dado é um passo pensado, calculado, avaliado.
Mas, em que consiste esse pensamento, esta avaliação?
A cada segundo, 360 graus de possibilidades. Infinitos
caminhos se apresentam diante de nós. Mas, se sabemos
que devemos escolher, como o fazemos?
Nós comparamos. Cada caminho é uma história, tem um
significado e, sobretudo, é a consequência da adoção de
um valor.
E é a partir daí que escolhemos. Nós aprendemos, cultivamos e discutimos valores. As peças fundamentais de
nosso edifício moral. A cada instante, escolheremos os
caminhos que tenham mais afinidade com os valores que
elegermos como fundamentais para nossa conduta, valores que apontarão quais escolhas faremos para viver.
E isto é ética. A atividade mental de aprender, hierarquizar e aplicar valores na nossa vida, com o objetivo de que
ela seja a melhor possível.
A definição é simples assim. Mas a prática é bem mais
complexa, porque os valores são contraditórios e a vida é
extremamente complexa. Necessidade constante, portanto, de reflexão, de aprimoramento e de autoconhecimento.
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Balanço Financeiro - Período: Janeiro a Setembro/2019
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
9.371.799,21
9.304.464,21
813.674,12
7.004.845,51
3.979.760,29
3.025.085,22
6.458,98
878.594,54
600.891,06
0,00
0,00
67.335,00
0,00
0,00
6.962.820,01

Exercício Anterior
9.713.120,46
9.713.120,46
808.742,77
7.710.561,98
4.312.822,62
3.397.739,36
17.249,90
985.419,83
191.145,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.737.100,57

∆%¹
- 3,51
- 4,21
0,61
- 9,15
- 7,72
- 10,97
- 62,56
- 10,84
215,36
3,35

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
6.407.953,41
6.359.966,84
3.514.603,52
2.559.702,44
99,37
259.445,70
17.088,72
9.027,09
47.986,57
47.986,57
7.555.415,63
523.710,31
38.722,02
0,00

Exercício Anterior
5.563.416,26
5.534.854,67
3.156.385,54
2.183.169,70
0,00
169.143,10
14.260,45
11.895,88
28.561,59
28.561,59
7.133.442,72
286.642,87
56.914,85
0,00

∆%¹
15,18
14,91
11,35
17,25
53,39
19,83
- 24,12
68,01
68,01
5,92
82,70
- 31,96
-

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

802.270,92
6.160.549,09
11.823.679,22
11.817.511,41
6.167,81
28.158.298,44

675.083,86
6.062.016,71
9.800.430,19
9.799.472,68
957,51
26.250.651,22

18,84
2,06
20,64
20,59
544,15
7,27

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

638.472,64
6.354.510,66
14.194.929,40
14.188.791,59
6.137.81
28.158.298,44

620.462,51
6.169.422,49
13.553.792,24
13.552.804,73
987,51
26.250.651,22

2,90
3,00
4,73
4,69
521,54
7,27

Obs.: ¹ Variação percentual do exercício atual em relação ao exercício anterior.
Bruno Divino Rocha
Presidente
CRMV-MG nº 7002

Rubens Ântonio Carneiro
Tesoureiro
CRMV-MG nº 1712

Luana Grasiele Martins Ribeiro Sousa
Contadora
CRC-MG nº 106.208

