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Palavra do Presidente
Estamos nos aproximando do final do ano de
2011. É natural recordar o que foi realizado ao longo do ano, fazermos um balanço do que conquistamos e, principalmente, ter a satisfação do dever
cumprido. Assumimos compromissos com os veterinários e zootecnistas destas Minas Gerais de

“Em 2012 estabeleceremos novas
metas a serem alcançadas, sempre
visando engrandecer, ainda mais, as
nossas profissões. Trabalharemos
para que veterinários e zootecnistas
possam ocupar seus espaços e, com
competência e ética, terem, cada vez
mais, maior inserção no mercado.”
fazer mudanças nas ações do CRMV-MG, que
resultaram no maior reconhecimento de nossas
profissões por parte da sociedade usuária de nossos serviços. Nossas profissões passaram a ser mais
respeitadas e valorizadas, não só pela sociedade,
mas pelos próprios profissionais. Recebemos constantes manifestações de apoio dos colegas às ações desenvolvidas pela atual gestão deste conselho de classe, pois eles próprios passaram a ser
vistos com outros olhos por parte de uma população cada vez mais atenta à qualidade dos serviços prestados.

Várias ações marcaram este mês de novembro e
princípio de dezembro. Por acreditar que educar
é também uma ferramenta de fiscalização, celebramos convênio com o Instituto Didatus para
oferecer aos colegas condições especiais em cursos voltados para concursos e áreas que contribuam para inserção dos profissionais no concorrido mercado de trabalho.
Assinamos com a Escola de Veterinária da UFMG
um novo convênio para a produção dos Cadernos Técnicos, durante o ano de 2012. Este convênio prevê que os cadernos serão temáticos. A
diagramação e formatação de conteúdo e as publicações visarão atender o Programa de Educação Continuada do CRMV-MG. Já a partir de janeiro de 2012 os colegas voltarão a receber os novos Cadernos Técnicos, como estabelecido no convênio. É com grata satisfação que damos esta boa
notícia aos veterinários e zootecnistas mineiros.
Em 2012 estabeleceremos novas metas a serem
alcançadas, sempre visando engrandecer, ainda
mais, as nossas profissões. Trabalharemos para
que veterinários e zootecnistas possam ocupar
seus espaços e, com competência e ética, terem,
cada vez mais, maior inserção no mercado. Para
isto continuaremos com nossas ações de marketing profissional e investindo cada vez mais no
nosso Programa de Educação Continuada, sem
esquecer, claro, das ações de fiscalização. Estas ações serão realizadas cada vez mais de forma mais
intensa, a fim de orientar a atuação dos profis-

sionais e combater o trabalho ilegal, que, infelizmente ainda acontece em algumas regiões do estado. É o CRMV-MG cumprindo o seu papel e,
para nós, a certeza que estaremos realizando o
trabalho que todos esperam.
Desejamos a todos um feliz Natal e um 2012 de
muito sucesso. Paz e saúde!
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente
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Reunião de RTs em laboratórios de diagnóstico de Anemia Infecciosa Equina
– AIE é realizada no CRMV-MG
No dia quatro de novembro, no auditório do
CRMV-MG, foi realizada a primeira reunião de
responsáveis técnicos (RTs) em laboratórios de
diagnóstico de Anemia Infecciosa Equina (AIE)
para discussão da Instrução Normativa do MAPA n° 34/2011, que define a fiscalização dos laboratórios credenciados para a realização do exame
como responsabilidade do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Antes fiscalizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MA-
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PA), os RTs temem que os estabelecimentos menores possam parar de funcionar, uma vez que a
consultoria do Inmetro possui um valor considerado, pela maioria deles, alto.
Estiveram presentes RTs de vários laboratórios
do estado, além dos fiscais veterinários do CRMV-MG, Fernanda Ciolfi e Messais Francisco
Lôbo Junior, do assessor técnico Moisés Cataldo
Santiago e do presidente do conselho, prof. Nivaldo da Silva. Participaram ainda Anapolino Macedo de Oliveira, pelo Laboratório Nacional Agro-

pecuário (LANAGRO), Marilda Ferreira Martins,
pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA),
Omar José Ribeiro e Juliana Oliveira Laender, pelo MAPA.
Para a pauta da próxima reunião, que será realizada nos dias nove e dez de dezembro, ficou decidido: organizar cursos para o grupo, contratar
um consultor, ler a IN na íntegra; estudar cada
item e a conversar com o INMETRO a possibilidade de cobrança de um preço exequível.
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Inscritos no CRMV-MG terão desconto em cursos
O CRMV-MG, em parceria com o Instituto
Didatus de pós-graduação, realiza convênio
para cursos de capacitação para médicos veterinários. O contrato oferece aos profissionais
inscritos no conselho um desconto no curso
preparatório para o concurso do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
– vaga para médico veterinário, no de capacitação de Responsáveis Técnicos em estabelecimentos produtores de alimentos de origem animal e no de capacitação de Responsáveis Técnicos em estabelecimentos para atendimento
de animais de companhia e mercado pet.

Estes cursos são oferecidos na Internet (Programa de Educação a Distância) e visam oferecer
aos inscritos no CRMV-MG a possibilidade de
uma educação continuada de qualidade e, principalmente, que contribua para inserção destes
profissionais no concorrido mercado de trabalho. Educar como ferramenta de fiscalização
é uma das diretrizes da atual gestão do conselho.
As próximas turmas de capacitação terão início em 18 de janeiro de 2012 e as inscrições deverão ser feitas no site da Didatus (www.dida
tus.com.br). No menu “Capacitação a Distan-

cia” existirá links específicos para o convênio
com o CRMV-MG. Para este, a Didatus oferece um desconto de 20% sobre o valor normal
do curso ofertado em outras localidades.
Além destes, a Didatus tem previsão de abertura, em março, de uma turma de pós-graduação presencial para clínica médica de animais
de companhia, selvagens e exóticos, focada
para a gestão do negócio pet. Em breve serão
informados valores específicos que também
farão parte deste novo convênio firmado entre
o CRMV-MG e a Didatus.
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CRMV-MG inicia campanha publicitária contra falsos veterinários
A partir do mês de dezembro, o CRMV-MG
inicia campanha de esclarecimentos à população sobre a prática de exercício ilegal da profissão por parte de leigos. Este tipo de trabalho
vem sendo sistematicamente combatido, dentro
das normas estabelecidas pela legislação vigente
no País. Entretanto, ainda não foi possível extinguir a ação dos falsos veterinários.
Uma das causas da existência de práticos é o

fato das pessoas aprenderem a realizar diversos
procedimentos clínicos e cirúrgicos com os próprios profissionais, que despreocupadamente
os ensinam. Tal procedimento é previsto no
código de ética profissional, sendo considerado falta grave ensinar e até treinar pessoas leigas em atividades que são privativas da profissão.
O CRMV-MG alerta que a valorização de uma

profissão passa pelo respeito que os próprios
profissionais têm por ela. Outra situação é que
a população não está devidamente esclarecida
sobre os riscos de deixar seus animais aos cuidados de práticos. Esta campanha servirá de
esclarecimento à sociedade e será uma estratégia de conseguir a adesão da população para
combatermos o exercício ilegal da profissão.

Anuidade 2012
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CFMV decide valores de anuidade de 2012
Pagamento da parcela única sem desconto pode ser realizado
até 31 de maio
O Conselho Federal de Medicina Veterinária, por meio da Resolução No - 990, fixou os valores das anuidades de pessoas
físicas e jurídicas, taxas e emolumentos,
para o exercício de 2012, devidos aos Conselhos Federal e Regionais de Medicina
Veterinária - CFMV/CRMVs.
O valor da anuidade de pessoa física, para o exercício de 2012, será de R$ 380,00
(trezentos e oitenta reais). O pagamento
poderá ser efetuado em cinco parcelas
mensais de R$76,00 (setenta e seis reais),
iguais e sucessivas, vencendo a primeira
em 31 de janeiro, a segunda em 29 de
fevereiro, a terceira em 31 de março, a
quarta em 30 de abril e a quinta em 31
de maio.

Para pagamento em parcela única, existem duas possibilidades:
1º Pagamento com desconto de 10% até
o dia 31 de janeiro de 2012;
2º Pagamento sem desconto em 31 de
maio de 2012.
Para saber mais detalhes, consulte o portal do CRMV-MG (www.crmvmg.org.
br).
Após 31 de maio de 2012, a anuidade
sofrerá os seguintes acréscimos:
• Multa de 10% (dez por cento);
• Juros de 1% (um por cento) ao mês e;
• Correção Monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do
IBGE.

Parcelamento

CFMV reinstitui Programa de Parcelamento de
Débitos Fiscais
O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), considerando o êxito dos
Programas de Parcelamento de Débitos
Fiscais, o reinstitui com o objetivo de promover a regularização de créditos do Sistema CFMV/CRMVs referentes a anuidades, multas, taxas, emolumentos e demais créditos das pessoas físicas e jurídicas com vencimento até 31/12/2010,
inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não.
Para ingressar no programa o interessado deve firmar, por escrito, que fará
jus ao regime especial de parcelamento
dos débitos fiscais até o último dia útil do
mês de agosto de 2012. Se não houver ma-
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nifestação no prazo de 30 dias, por parte
do CRMV-MG, o parcelamento proposto será considerado deferido. Os débitos
existentes em nome do optante sofrerão
multa de 10%, além de juros de 1% (um
por cento) ao mês e correção monetária
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, até a adesão ao
parcelamento, sendo que os acréscimos
serão calculados sobre o valor do débito
corrigido. Haverá também redução progressiva dos encargos moratórios de acordo com o número de parcelas.
Para conhecer a resolução completa acesse: http://www.in.gov.br/visualiza/ index.
jsp?data=17/11/2011&jornal =1&pagina=200&totalArquivos=204

UFSM deve calcular
adicional por tempo de
serviço sobre o vencimento básico de jornada
dupla de médicos e
veterinários substituídos
Instituição mudou a interpretação da lei em 2005
e passou a calcular o adicional apenas sobre uma
das jornadas, embora a legislação faculte a médicos e veterinários exercê-las em dobro.
A decisão do juiz federal Jorge Luiz Ledur Brito,
datada de 15 de agosto de 2011, julgou precedente o pedido da ação ordinária proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação do
Terceiro Grau do Estado do Rio Grande do Sul
– SINTEST/RS e ajuizada pelo escritório Wagner Advogados Associados, em face da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A sentença declara o direito dos substituídos à percepção do adicional por tempo de serviço ou
anuênio, na forma como vinha sendo calculado
até 2005. O valor calculado deve considerar a totalidade dos vencimentos básicos acrescidos de
parcela complementar, em obediência ao previsto no Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação (Lei 11.091/2005).
Por mudanças nos critérios de interpretação do
referido Plano, a UFSM, a partir de maio de 2005,
diminuiu o valor da parcela adicional por tempo
de serviço paga aos servidores substituídos, e passou a calcular o valor incidente sobre somente
uma das jornadas de trabalho. No caso de médicos e veterinários, contudo, aplicam-se regras especiais estipuladas pela Lei 9.436/97. Ao dispor
sobre a jornada de trabalho desses profissionais,
a referida lei fixou vencimentos básicos para 4
horas diárias de exercício, bem como facultou o
exercício de jornada dupla, somando 8 horas diárias e, portanto, 40 horas semanais.
Fonte: Wagner Advogados Associados, com informações da
Ação Ordinária (Procedimento Ordinário Comum) N°
2009.71.02.003847-8/RS. D.E. Publicado em 23/08/2011.

Alerta
Aqueles que participaram das cerimônias de entrega das carteiras profissionais no CRMV-MG devem acessar o
portal do conselho (www.crmvmg.org.br)
para ver e baixar suas fotos.
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EPAMIG publica e-book com tema adubação de capins brachiaria
A EPAMIG lançou a primeira edição do livro
eletrônico técnico intitulado Adubação de capins
do gênero Brachiaria, resultado do trabalho conjunto de pesquisadores da mesma e de instituições parceiras. Essa publicação evidencia, não só
para a comunidade científica, mas também para
o setor produtivo, a resposta da braquiária à calagem e à fertilização, demonstrando, assim, que a
fertilização do solo é uma estratégia necessária e
fundamental para a perenidade das pastagens e,
consequentemente, para o sucesso do empreendimento pecuário.
De acordo com o coordenador do livro e pesquisador da EPAMIG, Adauto Ferreira Barcelos, o ebook pode ter maior usabilidade no campo:
“técnicos e produtores poderão baixar o livro
para celulares e tablets (computador em forma de
prancheta eletrônica, sem teclado e com tela sensível ao toque) e consultá-lo, quando necessário”,
explica. Para o pesquisador, o mais interessante
é o custo zero da publicação. “Se o técnico prefe-

rir poderá também imprimi-lo e consultá-lo como um livro normal”, completa. Antes de ser disponibilizado, o e-book foi testado em equipamentos como iPhone e iPad. “É necessário baixar
aplicativos como Stanza, Kabo ou visualizador de
arquivo PDF como o File Viewer. O formato do
arquivo em PDF torna-o universal, pois é compatível com qualquer sistema operacional: Windows, Linux ou Mac OSX”, informa.
Para realizar o download do e-book Adubação
de capins do gênero brachiaria acesse o portal da
EPAMIG (www.epamig.br).
E-BOOK
Se você consegue estabelecer diferença entre carta e e-mail, certamente sabe, por analogia, que
livros e e-Books se encaixam no mesmo conceito.
Termo de origem inglesa, e-Book é uma abreviação para “electronic book”, ou livro eletrônico.
É uma obra com o mesmo conteúdo da versão
impressa, com a exceção de ser, uma mídia digital. O modelo eletrônico tem suas vantagens,

como portabilidade e facilidade de transporte.
Fonte: ASCOM EPAMIG

Livro na área de avicultura é lançado
O livro Fisiologia da Incubação e Desenvolvimento Embrionário, de autoria da pesquisadora
do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia
(INCT – Pecuária) e pós-doutoranda em Ciência
Animal pela UFMG, Vanessa Michalsky Barbosa,
acabou de ser lançado.
Além do apoio do INCT e de inúmeras empresas
privadas, a obra teve colaboração de toda a equipe de avicultura da Universidade Federal de Minas Gerais, como os professores Nelson C. Baião,
Leonardo J.C. Lara, Nelson R.S. Martins e Rô-

mulo C. Leite, além da alunas de pós-graduação
Júlia S.R.Rocha, Mariana A. Pompeu e Paula M.
M.Mendes.
O livro aborda assuntos cuja literatura científica
no país é pequena e será de grande auxílio teórico-prático aos empresários, profissionais e estudantes da área de avicultura. É composto de 124
páginas, capa dura e ilustrado, distribuído em 5
capítulos:
- Formação e estrutura do ovo incubável
- A casca do ovo e sua re-

Conselho Ativo

levância no processo de incubação
- Fisiologia da incubação
- Anexos embrionários
- Desenvolvimento embrionário
Os interessados na aquisição do livro devem contatar a FEPMVZ, pelo telefone (31) 3409-2036
ou pelo e-mail editora@vet.ufmg.br. Acesso no
site: www.vet.ufmg.br/editora
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O CRMV-MG assinou, no mês de novembro, novo convênio com a Escola
de Veterinária da UFMG para a produção dos Cadernos Técnicos durante o
ano de 2012. Com novas temáticas – uma por edição – diagramação e formatação de conteúdo, as publicações visam atender o Programa de Educação
Continuada do CRMV-MG.
Para o presidente do conselho, prof. Nivaldo da Silva, a expectativa é grande.
“Sabemos da alta qualidade do material desenvolvido e do quanto o conteúdo
contribui para a formação continuada de todos os colegas. É uma ferramenta
sem igual para os médicos veterinários e zootecnistas de Minas”, comemora.
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