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PALAVRA DO PRESIDENTE

Prezados Colegas,

Nos últimos meses o que mais se fala

neste país é sobre crises. Crises em diversos

setores da economia, de valores morais, de

credibilidade, de confiança (tanto no pre-

sente e, principalmente no futuro), enfim,

crises. Até parece que até bem pouco tempo

atrás vivíamos em outro país, talvez no “País

das Maravilhas” e como num conto de

fadas, aconteceu, de repente, uma catástrofe.

Como em economia  não existe “almoço de

graça”, como dizem os experts, pagamos

agora e durante alguns anos pagaremos por

erros primários como o de gastar, e muito,

sem repor as reservas. 

É lamentável a situação de diversos seg-

mentos da população que viu frustrada seus

sonhos de crescimento e melhoria de vida. O

fantasma da inflação corrói a economia e o

desemprego ronda nossas cabeças. 

O povo já conviveu com outras crises

e em outros tempos, talvez por isso muitos

não estejam ainda preocupados ou manifes-

tando suas preocupações, sempre com a cer-

teza de que tudo passa. Sim, passará! Mas

deixará o país, mais uma vez, em situação de

desigualdade em comparação com outros

países que conseguiram superar suas crises.

Como somos dependentes, principalmente

de nossas riquezas minerais e do agronegó-

cio, commodities cujos preços estão caindo no

mercado externo, temos as incertezas da

pronta recuperação. Países que superaram

suas crises em curtos espaços de tempo são

aqueles detentores de tecnologias, tecnologias

estas que ainda necessitamos importar. 

É preciso pensar e planejar este país, dei-

xarmos de viver apenas pensando no presente

ou naquilo que fomos no passado, deixar de

achar que o “jeitinho brasileiro” resolve tudo.

Infelizmente, para ilustrar o que o planeja-

mento bem feito é capaz de fazer, temos além

da crise atual, os 7x1 da Alemanha, na Copa

do Mundo, em pleno Mineirão. Foi de doer....

Atenciosamente

Prof. Nivaldo da Silva

CRMV-MG nº 0747

Presidente    
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FEBRE AFTOSA

Comissão Sulamericana de luta contra a doença se reúne em Cuiabá 
Representantes de vários países da

América do Sul reuniram-se em Cuiabá,

Mato Grosso, na 5ª Reunião Extraordinária

da COSALFA (Comisión Sudamericana de

la Lucha contra la Fiebre Aftosa), para discu-

tir os resultados da luta contra a Febre Af-

tosa no continente.

Organizado pelo Centro Pan-Ameri-

cano de Febre Aftosa e o MAPA, o evento

proporcionou a apresentação de um Guia

de Combate à doença, e ainda discussões

sobre a possibilidade da erradicação da

Febre Aftosa na América até 2020. 

Representantes de diversas entidades

ligadas à área da saúde animal e presidentes

de CRMV’s estiveram presentes no evento,

entre eles o presidente do CRMV-MG, prof.

Nivaldo da Silva.

COMEMORAÇÃO

CenterVet celebra 10 anos de fundação
Pioneiro no atendimento e trata-

mento de animais de estimação em Conta-

gem, na Região Metropolitana de BH, o

centro veterinário CenterVet completa 10

anos de fundação em outubro.

“A proposta quando criamos o Cen-

terVet foi contribuir em qualidade, e com

produtos diferenciados. Hoje já oferecemos

inúmeros serviços voltados ao bem estar

animal”, conta o médico veterinário e dire-

tor do centro, Dr. Willian Delecrodi.

Além do serviço prestado aos animais,

o Centro ainda mantém o projeto social

Banho Feliz, que consiste na destinação de

toda a renda obtida durante campanha para

ONG’s que cuidam de crianças carentes.

“Dia do Banho feliz é um evento que vai

para a quarta edição. São dois dias em que

toda a renda bruta que entra no serviço de

banho e tosa é revertida para uma institui-

ção de caridade”, explica Delecrodi.

O próximo passo do CenterVet é a ex-

pansão, com a criação de sua segunda uni-

dade. “O ano que vem vamos mudar a nossa

sede, estamos construindo um novo prédio

em função da Resolução CFMV nº 1015/2012

e estruturar melhor as instalações”, finaliza o

médico veterinário.
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Secretarias de Saúde e de Planejamento criam Comissão Estadual para Manejo
de Cães e Gatos 

Com o objetivo de avançar no atendi-

mento ao bem estar animal e no manejo po-

pulacional de cães e gatos, as Secretarias de

Planejamento e de Saúde de Minas Gerais

criaram a Comissão Estadual para Manejo

de Cães e Gatos.

A Comissão é composta por represen-

tantes de instituições do governo e  de clas-

ses ligadas à área. O CRMV-MG é uma das

instituições que tem cadeira efetiva na Co-

missão, sendo representado pelo Dr. José

Renato de Rezende e tendo a Dr. Maria Emí-

lia Chaves como suplente.

O convite para o CRMV-MG partici-

par da Comissão partiu do secretário de Es-

tado da Saúde, Fausto Pereira dos Santos,

tendo em vista a importância do Conselho

e dos profissionais que trabalham com ma-

nejo de cães e gatos para a saúde pública.

Comemorações dos 40 anos de fundação da Embrapa Gado de Leite 
contarão com parcerias com CRMV-MG 

Em 2016 a Embrapa Gado de Leite co-

memora 40 anos de instituição. As come-

morações já começaram a ser preparadas

em parceria com diversas instituições liga-

das à área, entre elas o CRMV-MG, que par-

ticipou de uma reunião com representantes

do órgão para discutir ações conjuntas para

o ano que vem.

No encontro as duas instituições dis-

cutiram a possibilidade de parceria para a

realização de um workshop com a temática

Padronização da Bula de Medicamentos

para Mastite Bovina, visto que hoje não há

uma normatização quanto a isso, sendo fei-

tas de forma desiguais, sem qualquer uni-

formização.

Outros eventos em parcerias das duas

instituições podem acontecer em 2016, mas

ainda não foram definidos temas nem datas

para a realização.

LÁCTEOS 

CRMV-MG e Agência de Inovação Polo do Leite se reúnem para discutir parceria
O CRMV-MG esteve reunido com re-

presentantes da Agência de Inovação Polo do

Leite, em Juiz de Fora, para discutir parcerias

futuras entre as duas instituições. Entre os as-

suntos levantados, está a realização de con-

vênio para o aprimoramento dos

profissionais da Medicina Veterinária e da

Zootecnia que atuam no setor lácteo. 

A Polo do Leite é uma empresa que

desde a sua criação tem apoiado e incenti-

vado projetos com forte ênfase na qualidade

e segurança do leite e seus derivados. Sendo

assim, torna-se uma grande parceira do

Conselho, que tem como um dos objetivos

fomentar o conhecimento através do Pro-

grama de Educação Continuada. 

Embrapa Gado de Leite 
tem sede em Juiz de Fora

Prof. Nivaldo da Silva representou o CRMV-MG

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Representantes do CRMV-MG e EPAMIG se reúnem em Belo Horizonte 
Representantes do CRMV-MG e da

EPAMIG estiveram reunidos na sede da em-

presa de pesquisa, em Belo Horizonte. O en-

contro teve o objetivo de promover uma

aproximação entre as duas entidades.

A EPAMIG é tema da matéria de capa

da próxima Revista V&Z em Minas, editada

pelo Conselho. "As quatro décadas de con-

tribuição da EPAMIG precisam de registro

e consideramos muito oportuno falar dessa

importância para todos os médicos veteri-

nários e zootecnistas de Minas Gerais", co-

mentou o presidente do CRMV-MG, prof.

Nivaldo da Silva.

O presidente da EPAMIG, o zootecnista

Rui Verneque recebeu com satisfação a notícia.

"Ficamos muito felizes com o reconhecimento

e estamos à disposição para fornecer todas as

informações necessárias", afirmou.

A edição n° 127 da Revista V&Z em

Minas será publicada em dezembro, trazendo

ainda uma entrevista exclusiva com o presi-

dente da FAPEMIG, Evaldo Vilela.

EPAMIG é tema da próxima 
edição da Revista V&Z
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CRMV-MG participa das discussões sobre isenção de ICMS para ovinos e
caprinos 

A prorrogação do prazo de isenção do

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e

Serviços (ICMS) para os produtos derivados

da criação de caprinos e ovinos, de forma a

estimular o produtor a desenvolver a sua ati-

vidade em território mineiro, é uma das

principais reivindicações dos criadores. A

demanda foi apresentada no dia 30 de se-

tembro por representantes do setor, durante

audiência pública da Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial da Assem-

bleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Destinada a debater  políticas públicas

para o setor, a reunião contou com a pre-

sença de produtores, técnicos, pesquisadores

de universidades e representantes do go-

verno. O CRMV-MG esteve representado

por meio do presidente, prof. Nivaldo da

Silva, e contou com assessoria técnica do

prof. Iran Borges, da Escola de Veterinária.

Além da isenção de imposto, também

foi tratada a busca por parcerias com frigo-

ríficos particulares já existentes em Minas,

de forma a permitir o abate de caprinos e

ovinos dentro do estado, evitando, dessa

forma, que o produtor tenha que pagar

ICMS quando do transporte dos animais a

outros estados, para abate. Em setembro do

ano passado, criadores de cabras e ovelhas

mineiros conseguiram a isenção de ICMS

quando do transporte dos animais para o

Rio de Janeiro e Bahia, a fim de proceder ao

abate antes da comercialização. 

O presidente do CRMV-MG lamen-

tou que, de modo geral, em Minas Gerais, a

criação de caprinos e ovinos funcione como

atividade-meio e não como atividade-fim, o

que dificulta os arranjos produtivos. “Ainda

assim, é muito importante espaços como este

para que todos possam expor seu ponto de

vista e buscar as melhores oportunidades e

ações”, comentou.

A modificação nos currículos univer-

sitários das faculdades de veterinária, de

forma a incluir como obrigatória a disci-

plina de Caprinocultura e Ovinocultura, foi

outra demanda da audiência.

Com informações da ALMG

ANUIDADES

CFMV publica Resolução com valores de 2016
O Conselho Federal de Medicina Vete-

rinária publicou os valores das taxas, emolu-

mentos e das anuidades do exercício 2016,

para pessoas físicas e jurídicas.

O valor para a realização de inscrição

primária e secundária será de R$65,00 para

pessoa física e de R$ 194,00 para pessoa jurí-

dica. A expedição de cédula de identidade

profissional será de R$ 65,00 e sua substitui-

ção ou 2ª via R$ 105,00.

Com relação à anuidade de 2016, de

pessoa física e microempreendedor indivi-

dual será cobrado um valor de R$ 465,00. Já

para pessoa jurídica, o valor cobrado será de

acordo com o capital social:

I - até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais): R$

645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais);

II - acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

e até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais): R$

1.295,00 (mil duzentos e noventa e cinco reais);

III - acima de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

e até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais): R$

1.945,00 (mil novecentos e quarenta e cinco reais);

IV - acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil

reais) e até R$ 1.000.000,00 (um milhão de

reais): R$ 2.585,00 (dois mil quinhentos e oi-

tenta e cinco reais);

V - acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de

reais) e até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de

reais): R$ 3.230,00 (três mil duzentos e trinta

reais);

VI - acima de R$ 2.000.000,00 (dois milhões

de reais) e até R$ 10.000.000,00 (dez milhões

de reais): R$ 3.880,00 (três mil oitocentos e

oitenta reais);

VII - acima de R$ 10.000.000,00 (dez milhões

de reais): R$ 5.175,00 (cinco mil cento e se-

tenta e cinco reais).

Assim como anos anteriores, em 2016

haverá três formas de pagamentos. A pri-

meira é com desconto e deve ser realizada em

parcela única até 31 de janeiro de 2016, a se-

gunda é sem desconto, com pagamento até 31

de maio. A terceira forma é o parcelamento

da anuidade em cinco vezes, com vencimen-

tos em 31 de janeiro, 29 de fevereiro, 31 de

março, 30 de abril e 31 de maio de 2016.

A reunião contou com a presença 
de produtores, técnicos, pesquisadores 

de universidades e representantes do governo

ATENÇÃO!
Em cumprimento às determinações do Tribunal de Contas da União e a Legislação Tributária, o CRMV-MG informa que, a

partir de novembro de 2015, promoverá a cobrança judicial dos débitos relativos às anuidades de 2011 a 2014, assim como das Multas

Eleitorais de 2012 e de 2014. O procedimento implica, ainda, no protesto cartorial destes débitos. Estes procedimentos podem trazer

muitos transtornos aos devedores. 

Em face disto, o CRMV-MG alerta a todos que se encontram nessa situação a fazer contato com a Autarquia, através do

Setor de Cobrança, onde podem ser obtidas informações sobre descontos e o parcelamento dos débitos evitando assim maior

desconforto. O contato pode ser feito pelo e-mail (cobranca@crmvmg.org.br) ou pelos telefones (31) 3311-4112, 3311-4113,

3311,4114 e 3311-4115.
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Aliança Administradora informa novos prazos de
atendimento 

A Aliança Administradora de Benefícios

de Saúde S.A, comunica os novos prazos de

atendimento às solicitações/ocorrências acio-

nadas pelos beneficiários nos canais de aten-

dimento dessa Administradora.

Os prazos estabelecidos são para con-

clusão do atendimento ao cliente indepen-

dente das áreas envolvidas para tratativas,

inclusive considerando os dois dias para o

retorno ao cliente.

Vale informar que esta alteração foi

necessária em função do tempo despren-

dido para resolução da solicitação pelo

cliente, que muitas vezes demanda interação

com a operadora.

A Aliança destacou que o interesse é

ajustar o fluxo dos processos e consequen-

temente atender o cliente dentro do prazo

estabelecido.

Ante o exposto, os prazos seguem

abaixo: 

PRAZO PARA CONCLUSÃO DO ATENDIMENTO AO CLIENTE

Alteração de dados cadastrais e financeiros Até 07 dias úteis

Alteração de plano e/ou operadora Até 07 dias úteis

Assuntos relacionados à venda Até 02 dias úteis

Auxílio saúde Até 04 dias úteis

Cancelamentos Até 05 dias úteis

Carência/Cobertura/Coparticipação do plano Até 07 dias úteis

Cartão de identificação Até 16 dias úteis

Cobrança de mensalidade Até 09 dias úteis

Demonstrativos financeiros Até 04 dias úteis

Desbloqueio do plano/reativação Até 07 dias úteis

Implantação Até 07 dias úteis

Inclusão de dependentes/produtos opcionais Até 05 dias úteis

Matrícula Até 06 dias úteis

Não é cliente aliança Até 04 dias úteis

Propostas e declarações Até 07 dias úteis

Rede credenciada Até 15 dias úteis

OUTUBRO ROSA

No mês da campanha do Outubro

Rosa, as atenções estão voltadas para o

câncer de mama em humanos. A incidên-

cia da doença pode ser igualmente alta em

cães e gatos, principalmente nas fêmeas.

O Conselho Federal (CFMV) e o Conse-

lho Regional de Medicina Veterinária de

Minas Gerais (CRMV-MG) ressaltam que

a prevenção da doença é fundamental, e

deve ser feita por meio da castração pre-

coce, além da observação constante do

animal e a realização de exames.

O câncer é uma doença que atinge,

principalmente, animais de estimação e

pode ser desenvolvida por alguns fatores,

como a idade avançada, a exposição à po-

luição, entre outros. Normalmente, a

doença atinge animais mais velhos e que

não foram castrados ou que foram castra-

dos após diversos cios. 

É importante que o médico veterinário

tenha uma conduta pró ativa  no sentido

de colaborar para a prevenção ou mesmo

no diagnóstico precoce da doença.

Lembre a 
importância
da prevenção
do câncer 
de mama 
em animais 


