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Informativo

Bastaram algumas críticas no seu bole-
tim informativo para que o Sindicato dos 
Médicos Veterinários (Sindimev-Ba) sofres-
se duras retaliações do Conselho Regional 
da categoria. Depois de funcionar durante 
25 anos no mesmo prédio do Conselho Re-
gional de Medicina Veterinários (CRMV-
Ba), no bairro da Federação, os membros 
do Sindimev foram surpreendidos com a 
troca de fechaduras de suas salas, seus ar-
mários revirados e a notícia que estavam 
sendo expulsos do imóvel. 

A direção do sindicato acusa o conselho 
de perseguição política e prática antisindi-
cal, depois que denunciaram abusos e ino-
perância do grupo político que há mais de 
20 anos controla o CRMV-Ba. Embora não 
sejam remunerados, os cargos de direção do 
conselho despertam grande interesse pelas 
benesses que envolvem diárias de viagem, 
passagens e outras facilidades.  

Como se não bastasse, o atual presi-
dente do conselho foi segundo colocado 
na disputa eleitoral e só assumiu a direção 
após intervenção do Conselho Federal de 

Conselho Regional de Medicina Veterinária 
persegue sindicato da categoria e expulsa 

membros de sua sede

Medicina Veterinária (CFMV) que também 
é controlado por um mesmo grupo político 
e pelo mesmo presidente há 30 anos. A cha-
pa de oposição chegou a vencer as eleições 
na Bahia, mas por questões burocráticas e 
motivos obscuros teve a candidatura inde-
ferida pelo Conselho Federal. O sindicato 

afirma que conta com apoio da categoria, 
que está muito decepcionada com atual 
gestão, por não defender os interesses da 
classe e atuar de forma isolada, sem apoio 
de outras entidades. O Sindimev está sem 
poder entrar em suas salas e teme pelos 
equipamentos e documentos do sindicato.
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CRMV-BA exigiu desocupação
da sede do Sindimev-Ba em 48h
Em comunicado ao Sindimev-Ba, através do Of. 070/2011, de 03/03/2011, O CRMV-BA 
informou que por decisão unânime da diretoria e conselheiros, resolveu solicitar ao 
Sindicato que desocupe de forma imediata uma pequena sala cedida há mais de 25 
anos, onde funciona a sede administrativa da entidade. Foi dado um prazo máximo de 
48 horas. A diretoria do sindicato estranhou tão a decisão, que coincide com as críticas 
que os médicos veterinários baianos fazem a atual administração do CRMV-Ba e foi 
publicado no informativo do sindicato.
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O Sindicato mais uma vez inova e demonstra ousadia, ao desenvolver seus projetos de co-
municação com seriedade, ética e responsabilidade. Assim, inicia 2011 com o lançamento 
de seu primeiro jornal, que tem o objetivo de estabelecer um canal permanente de troca 
de informações e diálogo entre os médicos veterinários da Bahia, denunciar desrespeitos 
e violações aos direitos trabalhistas dos profissionais médicos veterinários, além de pro-
mover o crescimento e valorização da profissão, com independência e autonomia política. 

Trata-se de uma idéia antiga e que só foi possível com a determinação e os compromissos 
assumidos da nova diretoria, que articulou parcerias e continuará buscando melhorias 
para a categoria. As edições do Informativo serão trimestrais, mas, se a categoria apoiar 
mais o sindicato, o intervalo entre uma edição e outra poderá ser reduzido. Vale ressaltar, 
que o boletim eletrônico já possui edição mensal e atinge milhares de médicos veteriná-
rios, através da internet, além do site que foi lançado no ano passado e conta com visitas 
frequentes dos internautas. 

O esforço contou com o envio do Informativo pelos Correios aos médicos veterinários em 
seus respectivos endereços. A tiragem inicial deste primeiro informativo é de 5.000 exem-
plares e vai  atingir cerca de 3.500 médicos veterinários atuantes na Bahia. O jornal está 
sendo distribuido nos órgãos e secretarias de governo. Lamentamos o descontentamento 
do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que ao tomar conhecimento do informa-
tivo demonstrou através de nota de repúdio, discordar com a crítica. Infelizmente, alguns 
segmentos não conseguem conviver com o contraditório, a diversidade e desprezam as 
liberdades de expressão e opinião. 

Reiteramos que o Informativo zelará sempre pela verdade factual e pela ética e sempre 
expressará o clamor da categoria, seu desconforto e descontentamento com a realidade 
dos fatos. Esperamos agradar aos nossos associados e avisamos que estaremos abertos a 
sugestões e críticas. O informativo é um espaço plural e democrático dos médicos vete-
rinários associados ou não. Mande sua carta ou e-mail para imprensa@sindimev.org.br. 

A hora é agora, não vamos parar de mobilizar a categoria. Novos tempos virão e ninguém 
nos intimidará. 
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“Projeto visa 
despertar a categoria, 
mantê-la informada, 

denunciar abusos e 
violações aos direitos 

e promover uma 
medicina veterinária 

classista”
Por Willadesmon Silva 

Presidente

Editorial
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Perfil

Médico veterinário formado pela UFBA, 43 anos, o sindicalista Willadesmon Silva 
iniciou sua carreira na militância estudantil. Foi o mais jovem diretor do Sindiquímica, 
em 1994, e colaborou na fundação da Associação Nacional dos Participantes de 
Fundos de Pensão (Anapar) e da Cooperativa de Médicos Veterinários da Bahia 
(Unimev-BA). Em 2007, foi nomeado diretor de inspeção na Agência Estadual de 
defesa Agropecuária (AdAB).  Em 2009, além de assumir novos desafios na Secretaria 
de Relações Institucionais, desmon, como é mais conhecido, também foi eleito 
presidente do Sindimev-BA, com mandato até 2012. Atualmente, é assessor do 
deputado estadual Joseildo Ramos.

Osvarizio do Espirito Santo  VICE-PRESIdENtE SINdIMEV-BA
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Dirigentes de Sindicatos, Associações de 
Classe e Sociedades de Medicina Veteri-
nária de todo o Brasil criticaram atitude 
de Conselho, como a Federação Nacional 
de Médicos Veterinários (Fenamev) e seus 
sindicatos filiados. A Sociedade Brasileira 
dos Médicos Veterinários (SBMV) afirmou, 
através de seu presidente baiano, Josélio 
Moura, que a postura do sindicato está 
correta ao apontar erros e equívocos dos 
dirigentes das autarquias profissionais. 

Da mesma forma, a Sociedade de Me-
dicina Veterinária da Bahia, através de seu 
presidente, Dr. Geraldo Torres, manifestou 
solidariedade e indignação com esta situ-
ação e colocou-se a disposição para aco-

lher provisoriamente o sindicato em suas 
instalações. 

A FENAMEV em seu ultimo Encontro 
Nacional aprovou moção de repúdio con-
tra o CRMV-Ba por pratica antisindical, 
veja documento no quadro nesta página.

A ASMEVEC – Associação dos Médi-
cos veterinários de Vitória da Conquista 
e região, também divulgou nota de apoio, 
através de seu secretário Dr. Mauro Perei-
ra, onde afirmou que “o silêncio e a aco-
modação da classe não devem prevalecer 
diante de tais arbitrariedades que macu-
lam uma digna reputação construída no 
decorrer de várias décadas pelos médicos 
veterinários e zootecnistas da Bahia”.

O ditame popular “pau que nasce 
torto, nunca se endireita” materiali-
zou-se nos últimos acontecimentos 
ocorridos no Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Estado da 
Bahia. Pensaram que, em troca da 
permissão de uso de parte das de-
pendências do Conselho Regional, 
haveria de se ter a cumplicidade e o 
silêncio do Sindimev. A essência da 
indignação da classe médico veteri-
nária baiana ocorreu quando, após 
o término de um processo eleitoral 
legítimo para a direção do Conse-
lho Regional da Bahia, os membros 
da chapa perdedora aceitaram ser 
empossados na direção do Órgão, 
sem a indispensável legitimidade 
das urnas, pelo Conselho Federal de 
Medicina Veterinária.

de forma acertada e coerente, o 
Sindimev denunciou novamente o 
lamentável acontecido e, por isso, foi 
covardemente retaliado, como divul-
gado no último boletim eletrônico do 
Sindicato. É saudável, e naturalmente 
recomendável, que o Sindimev esteja 
instalado em sede própria para que 
seja resguardada sua independência 
e representatividade. Entretanto, não 
foi certamente baseado nestes prin-
cípios revestidos de retidão e lisura, 
que diretoria do Conselho Regional 
exigiu a desocupação do cômodo 
apertado onde funcionava a princi-
pal representatividade de toda uma 
classe profissional. 

Novamente, a desorientação crô-
nica, pautada pela desconsideração 
dos princípios da ética mais elemen-
tar, prevaleceu nas ações truculentas 
desta diretoria do Conselho Regional. 
definitivamente, o silêncio e a aco-
modação da classe não devem pre-
valecer diante de tais arbitrariedades 
que maculam uma digna reputação 
construída no decorrer de várias dé-
cadas pelos médicos veterinários e 
zootecnistas da Bahia. 

ASMEVEC – ASSOCIAÇÃO dE MÉdICOS 
VEtERINÁRIOS dE VItÓRIA dA 
CONQUIStA E REGIÃO, ABRIL dE 2011. 

Entidades de classe declaram 
apoio ao Sindimev 
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Veja Moção de Repúdio da Fenamev e Sindicatos Filiados

Leia a nota de apoio



A incapacidade e falta de articulação do 
Conselho Regional de Medicina Veteriná-
ria (CRMV-BA) ficou evidente ao perder 
a ação judicial que questionava a neces-
sidade da presença de um Responsável 
Técnico (RT), em matadouros-frigoríficos 
e estabelecimentos industriais de carnes.  
O autor da ação, o Sindicato das Indústrias 
de Carnes da Bahia - SINCAR, assegurou 
na justiça que não precisa ser fiscalizado 
pelo Conselho de Classe e está desobriga-
do a pagar as taxas cobradas pelo órgão, 
além de não precisar mais contratar mé-

dicos veterinários para suas atividades 
empresariais. Segundo o Sindicato dos 
Médicos e Veterinários (Sindimev- Ba), a 
situação abre um precedente perigoso para 
toda a categoria. “Consideramos a decisão 
da Justiça Federal absurda e vamos defen-
der a manuntenção dos empregos através 
de negociação direta com o sindicato pa-
tronal”, afirmou o presidente do Sindimev, 
Willadesmon Silva.   

O Sindimev lamentou que os argu-
mentos jurídicos apresentados na defesa 
do Conselho Regional (réu na ação) não 

tenham sido suficientes, e nem a estra-
tégia adotada pelo sistema CFMV/CRMV 
para defender os médicos veterinários 
que já sofrem com os altos índices de 
desemprego. “ A realidade é que nosso 
órgão de classe não consegue exigir o 
cumprimento da Lei 5.517. A falta de 
consciência dos empresários em aceitar 
o diploma legal, advém da incompreen-
são da importância da profissão e do rigor 
excessivo da política de arrecadação de 
taxas por parte do sistema CFMV/CRMV-
Ba”, apontou Silva. 

O Sindimev fechou contrato com dois 
escritórios de advocacia para assessorar 
juridicamente os médicos veterinários sin-
dicalizados em todas as áreas do direito. 
O escritório A&R - ARIALDO & RAFAEL 
ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSUL-
TORIA JURÍDICA vai prestar assessoria 
em questões trabalhistas, administrati-
vas, acidentárias, previdenciárias, tanto 
em ações individuais como em coletivas. 
O escritório comandado pelos advogados 
Arialdo Andrade e Rafael Carneiro já pres-
ta serviço para outras entidades sindicais 

na Bahia. O atendimento será realizado 
de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 17h. 
Uma infraestrutura completa de escritório 
está instalada na Rua dos Algibebes, nº 04, 
Edf. Sílio Pedreira, Sala 1005, Comércio, 
Salvador - Bahia. CEP 40.015-020. Fone 
(71) 3497-4745. Oportunamente, divulga-
remos o plantão na sede do Sindicato.       

CIVIL – O segundo escritório convenia-
do pelo Sindimev vai prestar atendimen-
to aos sindicalizados nas áreas do direito 
civil, de família, criminal e comercial. A 
assessoria será prestada pelo escritório 

Ribeiro & Bittencourt Advogados Associa-
dos, que irá atender as demandas indivi-
duais, cobrando 50% da tabela de hono-
rários da OAB, sem cobrança da consulta 
inicial. O escritório é formado pelos ad-
vogado Luciano Bittencourt, com 20 anos 
de experiência na área civil. O médico ve-
terinário sindicalizado terá atendimento 
no escritório dos advogados Biitencourt e 
Ribeiro (Av. Euclides da Cunha, no 15, 1º 
andar, Graça, CEP 40.150-120, Salvador-
Bahia), e deverá agendar previamente a 
consulta pelos fones/fax: (71)3331-3678.

Os órgãos da Administração Direta do 
Governo Federal, Estados e Municípios 
regidos pelo estatuto do servidor público 
(estatutários), estão atualmente fora das 
obrigações previstas na Lei 4950-A. O 
Sindimev tem feito gestões, sem muito su-
cesso, no sentido de administrativamente 
corrigir as graves distorções existentes, en-
viando cartas aos prefeitos e participando 
de reuniões e outros eventos. Não temos 
encontrado muita receptividade nestas au-
toridades que marginalizam o profissional 
Médico Veterinário, apoiados em uma sal-

vaguarda legal. Existe em tramitação  no 
Senado Federal, a PEC 02/2010 que esta-
belece o Salário Mínimo profissional na 
administração pública tendo como base de 
apoio a Lei 4.950-A, abrangendo os Médi-
cos Veterinários. 

Atualmente a referida PEC encontra-
se a cargo do relator Senador Romero 
Jucá (PMDB). A FENAMEV e CNPL já se 
posicionaram favoravelmente junto ao Se-
nador. E por último e numa atitude mais 
radical, o sindicato está recomendando 
aos profissionais que não se inscrevam em 

concursos públicos de prefeituras ou ou-
tros órgãos públicos, onde o salário ofere-
cido seja inferior ao salário mínimo profis-
sional para a carga horária a ser contratada. 

Quanto a insalubridade a questão é 
mais tranqüila, bastando verificar se o 
assunto está regulado na lei orgânica do 
município e solicitar sua aplicação e não 
havendo referencia na lei orgânica aplicar 
a legislação federal, sempre obedecendo 
parecer de um perito que irá determinar se 
a atividade é insalubre e definir o seu grau 
(mínimo, médio ou máximo). 

Conselho Regional de Veterinária vacila e
a justiça nega a obrigatoriedade de responsáveis

técnicos em matadouros e frigroríficos 

Sindicato contrata Assessoria Jurídica e associados terão 
assistência gratuita e descontos nas ações judiciais

Prefeituras descumprem salário mínimo profissional
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Apesar da disposição de diálogo do Sin-
dicato, CRMV-Ba não mudou atitude e 
continua com perseguição politica contra 
o sindicato, tudo isso por conta de críticas 
publicadas na primeira edição do Informa-
tivo Sindimev. Os dirigentes sindicais con-
tinuam proibidos de entrar no Conselho 
Profissional, infelizmente, os dirigentes do 
Conselho, estão insensíveis aos problemas 
da classe e da importância do sindicato na 
luta pelos direitos dos médicos veteriná-
rios, não compreendem que este tipo de 
comportamento agrava a situação e impe-
dem possibilidades de avanços na relação 
entre as entidades de classe.

A organização dos médicos veteriná-
rios em torno do seu sindicato sofreu um 

violento ataque, o que configura como 
prática antisindical, passível de denúncia 
junto ao Ministério Público do Trabalho 
(MPT) e Organização Internacional do Tra-
balho (OIT), o que será feito, se não houver 
uma retratação pública e recuo nas medi-
das adotadas. O sindicato deseja tão so-
mente retornar suas atividades na peque-
na sala que foi cedida em comodato desde 
sua fundação, em julho de 1985. A forma 
truculenta e descabida de invasão da sala, 
confisco de bens, violação de documentos 
confidenciais, arrombamento dos armá-
rios e expulsão dos diretores da sala, foi 
autorizada pela diretoria do CRMV-Ba, a 
responsabilidade por tamanho dano, não 
será tolerada pelos médicos veterinários 

que saberão dar a resposta no momento 
certo. O CRMV-Ba precisa de um choque 
de ordem, abertura democrática e maior 
eficiência na gestão, não temos dúvidas 
que lá estão bons médicos veterinários, 
mas péssimos gestores públicos, incapazes 
de zelar pela profissão e unidade entre as 
entidades de classe.

Sindicato sem sede administrativa insistirá para 
retornar ao CRMV-BA “Casa do Veterinário”
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Hoje é muito importante a preocupação 
com um planejamento financeiro adequa-
do. Esse cuidado significa uma condição 
para viver mais e melhor, sem abrir mão 
do padrão de vida desejado. O investimento 
em um plano de previdência complementar 
se tornou um trunfo para encarar a matu-
ridade com uma nova atitude. O Sindicato 
dos Médicos Veterinários da Bahia iniciou 
estudos para oferecer a possibilidade de 
seus associados e seus familiares aderirem 
a um plano de previdência complementar, 
a partir de uma entidade fechada de previ-
dência, por apresentar maiores vantagens, 
do que uma entidade aberta (bancos), cujas 
taxas de administração são bem maiores e 
possuem fins lucrativos. “Estamos bus-
cando uma instituição sólida, com grande 
experiência no mercado de previdência 
complementar, que ofereça benefícios dife-
renciados, melhores condições de mercado, 
rentabilidade satisfatória e obviamente não 
possua fins lucrativos”, afirmou Willades-
mon Silva, presidente do Sindimev-Ba.

Tradicionalmente, os fundos de pen-
são no Brasil, operados por entidades 
fechadas de previdência complementar, 
pessoas jurídicas de direito privado, são 
criados a partir da vontade de empresas 
em oferecer complemento à aposentadoria 
dos empregados, como politica de retenção 
de mão-de-obra.Tal sistema protege atual-
mente cerca de 6,5 milhões de pessoas, de-
tentores de uma poupança previdenciáriaa 
de aproximadamente 460 bilhões. Trata-se 
ainda de um número pequeno de pessoas 
e recursos, se levado em conta o poten-
cial existente. Uma nova legislação abriu 
a possibilidade de se criar a previdência 
associativa. Foram criados planos de previ-
dência instituídos por entidades de classe, 
cooperativas ou sindicatos, aproveitando-
se a identidade de grupo existente entre 
os associados de sindicatos e entidades 
classistas e setoriais. Tais planos seguem 
as regras gerais dos fundos de pensão tra-
dicionais, subordinando-se a condições 
especificas a saber: Os planos devem ser 
na modalidade de contribuição definida; 
O patrimônio desses planos de previdên-
cia deverá estar segregado do patrimônio 
do instituídos; Deverão contar com uma 
gestão rigorosamente profissional.

O Sindicato denominado “instituidor”, 
tanto pode constituir uma entidade fechada 
de previdência complementar própria, sem 
finalidade lucrativa, como pode instituir 
um plano junto a uma entidade fechada de 
previdência que já esteja em funcionamen-
to, a exemplo da Petros. Os planos de previ-
dência criados pelos instituidores são cus-
teados exclusivamente pelo participante e 
podem receber contribuições previdenciá-
rias de terceiros, sem que estes assumam, 
porém a condição de “patrocinadora” do 
plano. O aproveitamento da identidade de 
grupo (vinculo associativo) para uma fina-
lidade previdenciária tem inúmeras vanta-
gens, dentre elas o estreitamento da relação 
entre a direção dessas entidades e seus as-
sociados, custos de administração menores, 
incentivos fiscais e maior rentabilidade, já 
que, nos fundos de pensão, todo o ganho 
obtido com as aplicações das contribuições 
é revertido exclusivamente aos participan-
tes do plano previdenciário.

O Sindimev-Ba já solicitou aos órgãos 
competentes e ao Fundo Petros adesão ao 
Plano de Previdência – ANAPARPrev, em 
breve, divulgaremos os procedimentos para 
participação e adesão dos filiados do Sindi-
cato ao Plano. Aguardem!!

Previdência
Previdência Complementar 
pode se tornar realidade para 
associados do Sindimev
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Sindicalistas realizam encontro em Campo Grande-MS
Médicos Veterinários de todo o país esti-
veram reunidos em Campo Grande(MS), 
entre os dias 12 e 14/05, para a reunião 
anual com os Sindicatos de Medicina 
Veterinária do Brasil. Promovido pela 
Federação Nacional dos Médicos Veteri-
nários – FENAMEV, que a cada ano leva 
as discussões da classe para um Estado 
brasileiro. Entre os temas  debatidos na 
reunião: Plano de Ação 2011; Salário Mí-
nimo Profissional; contribuição sindical; 
ações judiciais; acordos coletivos,  além 
da avaliação e  planejamento das ações 
estratégicas para valorização dos profis-
sionais da área. O Encontro contou com a 
participação de Willadesmon Silva, presi-
dente do SINDIMEV - Bahia e do assessor 
jurídico Rafael Carneiro.  Willadesmon 
defendeu na reunião uma maior unidade 
entre as entidades e a criação de estraté-
gias conjuntas que permitam melhorar a 
intervenção dos sindicatos nas bases” É 
preciso repensar o papel das entidades de 
classe, devemos lutar por mais democra-
cia e participação política, infelizmente, 

as entidades deixaram de defender os seus 
associados, aprisionadas que estão ao po-
der e ao corporativismo, sobretudo nos 
Conselhos Profissionais” afirma. Durante a 
reunião foi aprovada pela Fenamev e enti-
dades filiadas a divulgação de uma Moção 
de Repúdio contra o Conselho Regional de 
Medicina Veterinária da Bahia por prática 
anti-sindical e perseguição política.

A FENAMEV é filiada a  Confedera-
ção Nacional dos Profissionais Liberais 
– CNPL, que esteve representada por 
seu Presidente Francisco Feijó. A Bahia 
teve papel destacado no encontro, reco-
nhecido pela determinação, criativida-
de e incremento das atividades e ações 
sindicais, nas áreas administrativas e de 
comunicação.

6

EXERCÍCIO 2010
O Sindicato mais uma vez demonstra 
transparência e responsabilidade ao 
cumprir rigorosamente com as normas 
estatutária, ao disponibilizar todas as 
suas ações para os companheiros da base. 
Além da publicidade devida, a prestação 
de Contas será apresentada ao Ministério 
Público do Estado e registrada em cartó-
rio judicial para dar maior transparência 
à gestão da Entidade. O Conselho Fiscal 
do SINDIMEV-BA analisou o balancete 
de 2010 apresentado pelo contador Aloi-
sio dos Santos (CRC 003239/O), sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade e sem 
restrições, conforme abaixo. Para verificar 
outros exercícios visite o site: www.sindi-
mev.org.br .

Prestação de contas

PREStAÇÃO dE CONtAS - JANEIRO A dEZEMBRO dE 2010
RECEITAS R$ %

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 14.037,04 100%

TOTAL DAS RECEITAS (A) 14.037,04 100%

DESPESAS R$ %

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.324,46 88%

DESPESAS FINANCEIRAS 449,69 5%

OUTRAS DESPESAS 630,86 7%

TOTAL DAS DESPESAS (B) 9.405,01 100%

R$ %

RESULTADO SUPERAVITÁRIO  C=A-B 4.632,03 33%
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Projetos de lei de interesse dos médicos veterinários 
em tramitação na câmara e no senado federal

1) Projeto de Lei 4265/2008 na Câmara Federal, de iniciativa do Médico Veteriná-
rio e Deputado Federal Ônix Dornelles Lorenzoni - DEM - RS - que estabelece 
eleições diretas no Conselho Federal de Medicina Veterinária. Conta com o 
apoio da FENAMEV e dos Sindicatos filiados e vinculados que abriram abaixo 
assinado com o objetivo de alcançar dez mil assinaturas a favor da aprovação.

2) Projeto de Lei 467/2008 no Senado Federal que possibilita ao Médico Ve-
terinário a constituição de empresa abrigada pelo Simples Nacional, com 
sensível redução de impostos. Situação atual encontra-se concluso e depende 
de acordo de liderança para entrar em pauta e ser aprovado em plenário do 
Senado. A FENAMEV vem acompanhando os desdobramentos e procurando 
influenciar favoravelmente. (Autor Senador Ideli Salvati).

3) Projeto de Lei 2824/2008 na Câmara Federal exclui os Médicos Veterinários e 
os Engenheiros Agrônomos do exercício da atividade de zootecnia. Situação 
atual, retirado de pauta na Comissão de Agricultura a pedido das lideranças 
dos Médicos Veterinários e Engenheiros Agrônomos . (Autor Deputado Federal 
Zequinha Marinho - PMDB-PA).

4) Projeto de Lei 3507/2008 e apensado ao primeiro o PL 6463/2008 na Câmara 
Federal, ambos estabelecem anuidades extorsivas variando de um PL para 
outro entre R$ 500,00 e R$ 635,00 em favor dos Conselhos Regionais e que 
serão pagas pelos profissionais liberais, entre eles os Médicos Veterinários. 
Situação atual, por ação fulminante dos Sindicatos, Federações e da Con-
federação Nacional das Profissões Liberais foi retirado de pauta e aguarda 
nova audiência pública quando os representantes dos Médicos Veterinários 
FENAMEV e dos Sindicatos serão ouvidos. (Autor Deputado Federal Tarcísio 
Zimmerman - PT-RS).

5) PEC 02/2010 que estabelece o Salário Mínimo profissional na administração 
pública tendo como base de apoio a Lei 4.950-A, abrangendo os Médicos 
Veterinários. Situação atual encontra-se a cargo do relator Senador Romero 
Jucá. A FENAMEV já se posicionou favoravelmente junto ao Senador. (Autor 
Senador Sadi Cassol).

6) Projeto de Lei 5920/09 dispõe sobre a instituição de um adicional por Partici-
pação em Missão no Exterior, a remuneração do grupo de Suporte a Fiscali-
zação Agropecuária na Câmara Federal. 

A FENAMEV e os Sindicatos filiados e os vinculados estão vigilantes acompa-
nhando a tramitação dos projetos e procurando influenciar no interesse dos Mé-
dicos Veterinários, inclusive em causas de comum interesse, solicitamos apoio 
de Federações afins e da Confederação Nacional das Profissões Liberais. Aos que 
desejarem maiores informações, consultem diretamente o site do Senado e da 
Câmara Federal.
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Sindicalizar para que?

A pergunta surge com frequência, 
por norma em resposta a um apelo 
a sindicalização. O que é que eu ga-
nho com isso? Pergunta aquele que 
não está convencido das virtualida-
des da instituição, indispensável à 
vida e a democracia. Acontece que 
sindicato é precisamente daque-
las coisas de que só nos lembra-
mos quando existem problemas. 
Quando eles surgem e são sempre 
inesperados, lá está o sindicato a 
tentar resolvê-los. Nessa altura, o 
sindicato ganha sentido e presença 
e percebe-se a sua utilidade. Isto 
é, se um sindicato estiver atento 
aos problemas dos trabalhadores 
e trabalhar no sentido de resolver, 
a sindicalização ocorre com natu-
ralidade, porque o raciocínio do 
trabalhador é ”quando tiver um 
problema sindicalizo-me”.

Ora, acontece que um sindicato é 
mais do que isso, tem uma dimen-
são social e coletiva que ultrapassa 
o problema pessoal, o caso indivi-
dual, para se situar no plano de so-
lidariedades coletivas, no qual se 
exige consciência social e de clas-
se. Estamos sindicalizados porque 
acreditamos que só a unidade de 
todos é capaz de se opor à força 
do poder instalado, visto que um 
trabalhador sozinho perante um 
poder de uma instituição é nada. 
Muitos trabalhadores unidos são, 
eles próprios, uma força. E, depois, 
é preciso ter consciência de que um 
problema de um companheiro de 
trabalho será sempre um proble-
ma coletivo. Hoje é ele, amanhã 
poderá ser você. É por isso que, 
independente de haver problemas 
individuais para resolver, vale ape-
na ser sindicalizado. 

Waltercio Leal
Médico Veterinário Sindicalizado

Seção cartas
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Ação reivindica do Estado o Salário Mínimo Profissional 
Valeu a luta e mobilização. Após esperar 24 anos, trabalhadores da ADAB/Seagri 
conquistaram implantação do SMP e receberão uma indenização. A iniciativa do 
sindicato surtiu resultados, porque logo depois da audiência com o  e Procurador 
Geral do Estado, Dr. Rui Moraes Cruz, realizada no mês de outubro, o advogado 
da ação judicial foi convocado para conhecer os termos propostos de um possível 
acordo. O Sindimev contou com apoio da Secretaria de Relações Institucionais e 
na oportunidade manifestou o desejo de iniciar uma possível negociação para o 
cumprimento da ação transitada e julgada que beneficiam os servidores do extinto 
Instituto Biológico da Bahia – IBB que reivindica o pagamento do Salário Mínimo 
Profissional, conforme a Lei 4.950/42, à época cerca de 60 funcionários públicos 
celetistas ingressaram com a ação. Atualmente, os servidores médicos veterinários e 
agrônomos encontram-se a disposição da Secretaria da Agricultura e Agência Esta-
dual de Defesa Agropecuária – ADAB.

Parcerias e Convênios para todas as horas
O Sindimev nesta nova fase tem priorizado seus associados, estabelecendo parcerias 
e implantando serviços e investindo em sua estrutura. Estamos disponibilizando 
convênios e serviços que podem ajudar a você planejar melhor suas atividades e 
fazer economias. Além de porder consultar um advogado em um dos escritórios 
conveniados, o associado poder organizar as contas utilizando a assessoria contábil, 
inclusive para a declaração de imposto de renda. Assim como,  contratar um plano 
de saúde ou um plano de previdência privada. Acesse o site para ficar bem informado 
sobre fatos que interessam aos veterinários.

CFMV convoca eleições para o triênio 2011/2014
O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), convoca os Delegados-Natos e 
Conselhos Regionais de Medicina Veterinária (CRMVs) para a adoção das providên-
cias relativas à Assembleia-Geral em que serão eleitos os membros que comporão o 
CFMV para o triênio 2011/2014. As eleições serão realizadas no dia 17 de junho de 
2011, em Brasília, DF. Havendo necessidade de outro escrutínio, este será realizado 
no mesmo dia, imediatamente após a proclamação do resultado. Os Delegados Biôni-
cos foram escolhidos pelos CRMVs  em Plenárias no mês maio. O registro de chapas 
foram realizados na sede do CFMV, até o dia 18 de maio de 2011. 

Um representante da Bahia mais uma vez comporá a chapa de oposição nas elei-
ções do Conselho Federal, apesar das dificuldades esperadas, uma vez que a chapa 
governista controla os votos dos Conselhos com menor expressão política e econô-
mica, sendo quase impossível quebrar a “panelinha” que perpetua seu poder há mais 
de 30 anos. A disputa será de modo indireto, com delegados eleitos “biônicamente” 
nos estados, de forma secreta, conforme visto acima, logo o sonho de eleições diretas 
permanecerá, infelizmente, os ventos democráticos não passam pelos Conselhos 
Profissionais de Medicina Veterinária e Zootecnia.

Sindicatos barram aumento das anuidades dos CRMVs
Representantes de todos os Sindicatos de Médicos Veterinários do Brasil come-

moraram a impossibilidade da ação de cobranças de anuidades extorsivas em favor 
dos Conselhos Regionais Profissionais. Os sindicalistas receberam a notícia em plena 
reunião da Federação Nacional dos Médicos Veterinários que aconteceu do dia 12 
à 14 de maio, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O SINDIMEV-BA está repre-
sentado nesta reunião nacional pelo seu presidente Willadesmon Silva. Esta é uma 

XXXVIII  CONGRESSO 
BRASILEIRO  DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DO BRASIL
dAtAS
01 a 04 de novembro de 2011
LOCAL
Florionopólis – SC
INFORMAÇõES
www.conbravet2011.com.br
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