
O empresário que vê no responsável técnico um

aliado tem a possibilidade de identificar nesse pro-

fissional a capacidade de agregar valor ao conjunto

de ações realizadas pelo seu empreendimento.

O responsável técnico dispõe de muitas ferramen-

tas para criar um vínculo com os clientes, pois ele

praticamente assume um papel de “relações públi-

cas” da Medicina Veterinária como instituição, do

estabelecimento onde atua e principalmente de

sua própria habilidade pessoal e profissional.

O papel do responsável técnico é de esclarecer dú-

vidas, orientar e personalizar o atendimento do es-

tabelecimento criando um ambiente propício à fi-

delização do cliente que busca o estabelecimento

pelos seus serviços e produtos.

É fato lamentável que ainda persista a falta de

compreensão tanto pelos proprietários dos estabe-

lecimentos, quanto pelo profissional contratado,

em relação aos benefícios que ambos podem obter

quando existe o correto desempenho das funções

pertinentes a responsabilidade técnica.

Aquele que está atento as circunstâncias cotidianas

consegue perceber que as mudanças chegam e com

elas a modernidade e dentro dessa sensibilidade em

perceber o novo se prepara para ele e consequente-

mente atua. Aquele que não se prepara, não é capaz

de adequar-se às necessidades atuais do mercado,

torna-se então um expectador, enquanto poderia

ser ator dentro do processo. Já disse o poeta: “quem

sabe faz a hora, não espera acontecer...”

Ao empresário deixamos como mensagem: “exija

do profissional contratado como responsável téc-

nico de sua empresa que ofereça o conhecimento

de que é detentor para aumentar os lucros, mini-

mizando custos, fidelizando clientes, maximizan-

do o conhecimento do corpo de funcionários, etc.”

Ao responsável técnico dizemos: “conheça pro-

fundamente a área que se propôs atuar; conheça

a legislação que normatiza esse segmento, atue

com profissionalismo, ética e dignidade”.

Assim, essa parceria se fará um verdadeiro sucesso.
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Palavra do Presidente

Prezados (as) senhores (as) empresários (as),

Continuamos com nosso firme propósito de maior

aproximação com as empresas que por determi-

nação legal estão inscritas neste CRMV-MG. Esta

atitude advém de nossa convicção que somos

parceiros e que todos buscam a melhoria dos ser-

viços prestados à sociedade. Não acreditamos que

nosso trabalho seja apenas o de meramente fis-

calizar e exigir o cumprimento das leis. Os bole-

tins dirigidos diretamente aos empresários e em-

presárias que produzem ou prestam serviços re-

lacionados  à Medicina Veterinária e à Zootecnia

têm o objetivo orientar e mostrar como profissio-

nais podem e devem atuar em favor das empresas

às quais estão prestando serviços.    

Nesta edição alertamos sobre o importante papel

do responsável técnico para esclarecimentos de dú-

vidas, na orientação  e personalização do atendi-

mento nos estabelecimentos  criando um ambi-

ente propício à fidelização do cliente. Em muitas

situações esta atuação do profissional torna-se  uma

marca de qualidade para a empresa, seja dos pro-

dutos ou serviços prestados. Afirmamos que ao

contratar um RT o empresário deve ter em men-

te que  o veterinário ou zootecnista contratado  de-

verá agregar valores ao produto ou serviço, e que

deve ser exigido dele a qualificação desejada para

o perfil da empresa. Não se deve contratar um RT

apenas para assinar um documento e cumprir

com a legislação.  O empresário, como já dito

aqui, em edições anteriores, deve ver a atuação

do RT como beneficio para sua empresa, um ali-

ado ao sucesso do seu empreendimento.

A  redução progressiva dos encargos moratórios,

conforme instituiu o Conselho Federal de Med-

icina Veterinária (CFMV),  destinado a promover

a regularização de créditos do Sistema

CFMV/CRMVs, também faz parte desta edição

do boletim jurídico.  Aconselhamos aos em-

presários com débitos junto ao CRMV-MG que

entrem  em contato com o conselho até 30 de

dezembro de 2011, para regularizarem sua situ-

ação, aproveitando esta redução nos encargos.

Esta é uma situação que há muito nos preocupa,

pois nos vemos obrigados a cobrar os tributos na

forma da lei, cobranças estas que invariavelmente

têm seus custos acrescidos pelas ações judiciais.

Em boa hora o CFMV reinstituiu o programa  de

Parcelamento de Débitos Fiscais que beneficiará a

muitas empresas em débitos com o CRMV-MG.

Quem está no mercado deve sempre estar infor-

mado sobre as mudanças da legislação, atualiza-

do sobre o que está acontecendo e aproveitando

as oportunidades. Dicas sobre os serviços presta-

dos pelos órgãos do governo, sites de orientação

e informações variadas passarão a ser divulgadas

neste e nos próximos boletins. Será mais uma

maneira de contribuirmos para esta maior apro-

ximação.

Chegamos ao final de 2011. Nesses momentos é

hora de parar para pensar, fazer o balanço de fim

de ano, colocar a casa em ordem  e traçar os planos

para o próximo ano. Depois é descansar e des-

frutar de merecidas férias.

Desejamos um Feliz Natal e sucesso em 2012.

Saúde e Paz para todos!

Atenciosamente.

Prof. Nivaldo da Silva • CRMV-MG nº 0747

Presidente
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Responsável Técnico, aliado do empresário no sucesso da empresa

Fique atento!
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Os contribuintes mineiros poderão, a partir de

agora, recolher suas taxas e tributos também nas

agências da Caixa Econômica Federal (CEF) e nos

agentes lotéricos espalhados por todo o Estado.

Resolução nesse sentido foi assinada pelo secretário

de Fazenda, Leonardo Colombini, durante audiên-

cia do governador Antonio Anastasia com o vice-

presidente de Atendimento e Distribuição da Caixa

Econômica Federal, José Henrique Marques da

Cruz, no dia 28 de novembro, no Palácio Tiraden-

tes, na Cidade Administrativa.

Com essa autorização, a Caixa se torna oficial-

mente instituição arrecadadora do Estado de Mi-

nas Gerais. A intenção é dar mais opções para os

contribuintes, quando do recolhimento de tribu-

tos ou taxas.

“Quero agradecer à Caixa que agora também vai

ser nosso agente arrecadador. Essa parceria vai

facilitar muito por causa da capilaridade da Rede

bancária e lotérica da Caixa por todo o Estado”,

afirmou o governador durante audiência.

O secretário Leonardo Colombini disse que a in-

clusão da CEF na rede de agentes arrecadadores

está inserida no projeto estruturador Descom-

plicar. “Há cinco anos estamos tentando essa par-

ceria. Estamos facilitando o pagamento dos tri-

butos, uma vez que a Caixa está presente em qua-

se todos os 853 municípios mineiros”, ressaltou.

Fonte: Agência Minas

Acontece

Contribuinte mineiro pode recolher tributos pela Caixa Econômica Federal

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais

(BDMG) acaba de firmar o primeiro contrato com

um cliente que chegou ao banco por meio de um

correspondente bancário – modelo de parceria

lançado recentemente e que visa facilitar e agi-

lizar o crédito para empresas em todo o Estado.

A SICOOB Credmalhas trouxe para o BDMG

uma empresa do setor de confecção do municí-

pio de Monte Sião, no Sul de Minas. O financia-

mento, feito pela linha de recursos próprios BD-

MG Giro Fácil, saiu em apenas três dias úteis.

Para o presidente do BDMG, Matheus de Car-

valho, “isso demonstra que o modelo dá certo,

pois une esforços a fim de atender, cada vez me-

lhor, o empreendedor mineiro”.

O primeiro cliente é a malharia Polo G, uma mé-

dia empresa de propriedade de Geraldo Cardoso.

A malharia, fundada há 15 anos e especializada

em moda verão, começou com três funcionários

e hoje são mais de 70. Com os recursos do finan-

ciamento do BDMG, Geraldo pretende comprar

mais matéria-prima e, assim, ampliar a produ-

ção, que tem demanda crescente. “Vendo muito

na região e também forneço boa parte da pro-

dução para uma grande loja do Rio de Janeiro.

Estamos funcionando em uma nova sede, vamos

contratar mais funcionários e precisamos pro-

duzir mais, por isso o capital de giro veio em boa

hora”, disse o empresário.

A SICOOB Credmalhas tornou-se correspon-

dente bancário do BDMG em setembro deste ano.

Criada há dez anos, a cooperativa de crédito está

presente nos municípios de Monte Sião, Incon-

fidentes e Bueno Brandão, e tem cerca de 2.500

cooperados, a maioria empresas do ramo de con-

fecção. O diretor executivo da cooperativa, Mar-

cos Fernandes, destaca que a principal vantagem

deste modelo de parceria é a agilidade. “Nossos

representantes passam por treinamento na sede

do BDMG, na capital, alinhando a forma de tra-

balho; a documentação da empresa, que é reco-

lhida pela cooperativa, segue eletronicamente

para o banco e, ainda, um sistema nos permite a-

companhar o status da solicitação de financia-

mento”, destaca Fernandes. “Neste momento,

estamos intensificando a divulgação das linhas

de crédito entre os cooperados, para dar acesso a

cada vez mais empresas”, acrescenta.

O credenciamento de correspondentes bancários

faz parte da estratégia do BDMG que, em con-

sonância com as diretrizes do Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado (PMDI), quer am-

pliar sua presença, em todo o Estado, para me-

lhor atender às demandas das médias, pequenas

e micro empresas. O banco já desembolsou, neste

ano, R$ 1,018 bilhão, e pretende fechar 2011com

R$ 1,4 bilhão em desembolsos.

SERVIÇO

Cooperativas singulares de crédito de pequenos

empresários, microempresários ou microempre-

endedores, responsáveis por negócio de natureza

industrial, comercial ou de prestação de serviços,

incluídas as atividades da área rural, e coopera-

tivas singulares de crédito de livre admissão, vin-

culadas às centrais, também podem se credenciar

junto ao BDMG. Para outras informações, acesse

www.bdmg.mg.gov.br.

Fonte: Divulgação/BDMG

BDMG fecha primeiro financiamento via correspondente bancário

O CRMV-MG deseja a
todos os empresários, 
responsáveis técnicos 
e profissionais direta e 
indiretamente envolvidos
com a Medicina Veteriná-
ria e Zootecnia um Natal
cheio de felicidade e um
ano novo repleto de
sucesso.

Feliz Natal
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O Conselho Federal de Medicina Veteri-
nária, por meio da Resolução No - 990,
fixou os valores das anuidades de pes-
soas físicas e jurídicas, taxas e emolumen-
tos, para o exercício de 2012, devidos
aos Conselhos Federal e Regionais de
Medicina Veterinária - CFMV/CRMVs.
A anuidade de pessoa jurídica, para o e-
xercício de 2012, será cobrada de acordo
com as seguintes classes de capital social:
I - até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais):
R$ 500,00 (quinhentos reais);
II - acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) e até R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais): R$ 950,00 (novecentos e cinquen-
ta reais);
III - acima de R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais) e até R$500.000,00 (quinhen-

tos mil reais): R$ 1.450,00 (mil quatro-
centos e cinquenta reais);
IV - acima de R$ 500.000,00 (quinhen-
tos mil reais) e até R$1.000.000,00 (um
milhão de reais): R$ 1.950,00 (mil nove-
centos e cinquenta reais);
V - acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) e até R$ 2.000.000,00 (dois mi-
lhões de reais): R$ 2.450,00 (dois mil
quatrocentos e cinquenta reais);
VI - acima de R$ 2.000.000,00 (dois mi-
lhões de reais) e até R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais): R$ 2.950,00 (dois
mil novecentos e cinquenta reais);
VII - acima de R$ 10.000.000,00 (dez mi-
lhões de reais): R$3.450,00 (três mil qua-
trocentos e cinquenta reais).
O pagamento da anuidade poderá ser

efetuado em cinco parcelas mensais, i-
guais e sucessivas, vencendo a primeira
em 31 de janeiro, a segunda em 29 de fe-
vereiro, a terceira em 31 de março, a quar-
ta em 30 de abril e a quinta em 31 de maio. 
Para pagamento em parcela única, exis-
tem 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.
Após 31 de maio de 2012, a anuidade
sofrerá os seguintes acréscimos:
• Multa de 10% (dez porcento);
• Juros de 1% (um porcento) ao mês e;
•�Correção Monetária pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
do IBGE.

Anuidade 2012

CFMV decide valores de anuidade de 2011

O Conselho Federal De Medicina Veterinária (CFMV), conside-

rando o êxito dos Programas de Parcelamento de Débitos Fiscais,

reinstitui o mesmo, destinado a promover a regularização de crédi-

tos 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, ajuiza-

dos ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não.

Para ingressar no programa o interessado deve afirmar, por escrito,

sua intenção e ainda que fará jus ao regime especial de parcelamento

dos débitos fiscais até o último dia útil do mês de agosto de 2012.

Se após o envio da proposta não houver manifestação, no prazo de

30 dias, do CRMV-MG, o parcelamento será considerado deferido.

Haverá redução progressiva dos encargos moratórios de acordo

com o número de parcelas conforme quadro abaixo:

Quantidade de Parcelas.........Desconto Multa..........Desconto Juros

ÚNICA.........................................100,00%................100,00%

2 a 6..............................................100,00%.................60,00%

7 a 12............................................100,00%.................40,00%

13 a 18..........................................100,00%.................30,00%

19 a 24..........................................100,00%.................20,00%

Para conhecer a resolução completa acesse: www.cfmv.org.br

Parcelamento

CFMV reinstitui Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais

Que no portal do CRMV-MG é possível reti-

rar o boleto do pagamento da anuidade? 

O conselho enviará o carnê para todas as em-

presas inscritas, mas ainda assim você tem tam-

bém a comodidade de baixar no portal (www.

crmvmg.org.br).

Você sabia...

Que o portal do CRMV-MG oferece uma am-

pla gama de serviços?

Acesse e conheça! www.crmvmg.org.br

Neste endereço você retira certidões da sua

empresa, consulta RT´s e fica sabendo das novi-

dades mais relevantes da área de Medicina Vete-

rinária e Zootecnia.

Que no portal do CRMV-MG é

possível conhecer os editais pu-

blicados pelo mesmo?

Licitações de produtos e servi-

ços variados, abertas pelo con-

selho, podem ser conhecidas em

www.crmvmg.org.br
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Pela primeira vez as exportações do agronegócio

mineiro superam a receita mensal de US$ 1 bilhão.

De acordo com o Ministério de Desenvolvimento

Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o valor al-

cançado em novembro de 2011 foi um pouco supe-

rior a essa marca, registrando um aumento de 32,9%

em relação ao resultado do mesmo mês no ano pas-

sado. A receita obtida com a comercialização inter-

nacional dos produtos agrícolas e pecuários, no

mês, representou 26,5% do resultado das exporta-

ções totais do Estado.

De acordo com a Secretaria de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa-MG), em

novembro de 2011, o café respondeu por  61,7% da

cifra total das vendas externas de produtos agrícolas

e pecuários de Minas. Segundo o secretário Elmiro

Nascimento, a cotação do produto, que alcançou no

mês US$ 5,1 mil a tonelada, teve uma progressão de

48,86% em relação ao mesmo período do ano passado.

O secretário observa também que houve crescimen-

to expressivo nas exportações de açúcar, que alcan-

çaram US$ 174,8 milhões, cifra 88,8% superior à

registrada em novembro de 2010, Neste caso, desta-

ca-se também o incremento do preço médio, que

alcançou US$ 568,8 dólares por tonelada, crescimen-

to de 28,47%. Além disso, a soja em grão teve uma

variação expressiva no percentual de crescimento

(858,9%), pois alcançou a receita de US$ 20,1 mi-

lhões.

Nascimento ainda aponta, entre os dados de no-

vembro de 2011, os resultados obtidos pelo grupo de

carnes, destacando a bovina. Neste segmento, a re-

ceita foi de US$ 23,5 milhões, superior em 73,4% à

registrada no décimo primeiro mês de 2010. Já a

carne de frango, com receita de US$ 36 milhões, teve

progressão de 20,3%. E a carne suína, com a receita

de US$ 11,7 milhões, avançou 53,8% sobre novem-

bro do ano passado.

VALORES ACUMULADOS

Os dados de janeiro a novembro mostram que as

exportações do agronegócio mineiro alcançaram

US$ 8,9 bilhões, um crescimento de 29,5% em re-

lação ao mesmo período de 2010. “Nesta avaliação,

foi de 23,4% a participação dos produtos da agricul-

tura e da pecuária nas vendas internacionais de todos

os setores da economia estadual”, explica o secretário.

Ele acrescenta que os resultados dos 11 meses já su-

peram os registrados em todo o ano de 2010, que fo-

ram de US$ 7,6 bilhões. “A expectativa é de fechar-

mos o ano com uma receita de exportações do agro-

negócio mineiro da ordem de US$ 9,5 bilhões, cifra

que supera em 25% a do ano passado”.

Na comparação do pe-

ríodo acumulado deste

ano com o de 2010, o ca-

fé apresenta uma receita

de US$ 5,2 bilhões, ou

13,8% das exportações

totais de Minas.

O açúcar também apre-

senta bom desempenho

na análise dos 11 meses.

Receita de US$ 1,2 bilhão,

ou 30,3% mais que o va-

lor obtido na comerciali-

zação de janeiro a no-

vembro de 2010.

A soja em grão, com uma

receita de US$ 315,7 mi-

lhões, apresentou cresci-

mento de 21%, enquan-

to o farelo, ao registrar

movimento de US$ 173,8 milhões, evoluiu 147,8%.

Já o óleo alcançou US$ 96,8 milhões, que equivalem

a um crescimento de 33,9%.

As exportações de frango mantiveram bom desem-

penho no acumulado de janeiro a novembro de 2011:

receita de US$ 299,1 milhões, cifra 32,5% superior

à registrada em idêntico período do ano passado.

Além disso, o secretário assinala os resultados do

grupo de couros e peleterias, que alcançou cresci-

mento de 184,3%, ao registrar vendas de US$ 99,8

milhões.

A maioria dos produtos que apresentam expansão

de receita também foi  beneficiada, nos 11 primeiros

meses deste ano, por aumentos dos preços médios

no mercado internacional.

Fonte: Agência Minas

A partir desta questão, o Serviço Brasileiro de Apoio

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) chama o

empreendedor a repensar seu negócio e investir nas

melhorias que o serviço ou produto oferecido po-

dem ter. No endereço http://www.sebrae.com.br/

atender/momento/quero-melhorar-minha-empresa

são oferecidas orientações e ferramentas de gestão,

além de dicas de comportamento.

Dividido em “Seja um empreendedor bem-suce-

dido”, “Quais os benefícios de se associar a outros

negócios?”, “Defina um preço de venda competi-

tivo”, “Capacite a equipe de vendas para atender ao

cliente”, “Inovar para crescer”, “Faça o plano de

marketing da empresa” e “Apoio gerencial: orien-

tações e instruções para gerir o negócio”, o endereço

oferece suporte constante aos empreendedores que

pretendem crescer.
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Fique Atento!

Quer melhorar sua empresa?
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Expediente

A Federação das Indústrias do Estado de Minas

Gerais (FIEMG) oferece, por meio do endereço

http://www5.fiemg.com.br/Default.aspx?tabid=

13603, assessoria empresarial para os mais diver-

sos segmentos. De acordo com a página “a FIE-

MG possui uma equipe multidisciplinar para

oferecer assessoria e apoio ao empresário minei-

ro em áreas vitais como crédito e inovação, tribu-

tária, meio ambiente e relações trabalhistas”.

Aproveite a oportunidade!

FIEMG oferece as-
sessoria empresarial

No portal do Ministério do Desenvolvimento, In-

dústria e Comércio Exterior (http://www.mdic.gov.

br/sitio/) é possível conhecer os dados, as notícias e

as pesquisas mais recentes sobre indústria e comér-

cio. Conheça!

Portal do MDIC

Acontece

Exportação mensal do agronegócio mineiro quebra a barreira de US$ 1 bilhão
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