
A ação proposta pelos conselheiros do 
CRMV teve como pretensão a responsa-
bilização criminal dos diretores sindicais, 
sem qualquer incidência da instituição 
como parte do processo, mas os autores da 
ação utilizaram a estrutura do CRMV na 
defesa dos interesses individuais. O papel 
timbrado do conselho, além de advogados 
e funcionários foram indevidamente uti-
lizados, custas processuais foram pagas e 

gostaríamos de saber por quem?
Na desesperada tentativa de calar o sindi-

cato, os dirigentes do CRMV-BA cometeram 
seguidos absurdos. Os advogados que deve-
riam estar atuando na defesa dos interesses 
da categoria, provavelmente, estão sendo 
obrigados e coagidos a trabalharem para for-
mular queixas, denúncias e ações incabíveis. 
Quem paga esses profissionais é a categoria, 
através de altas anuidades que são cobradas 

pelo Conselho e que deveriam ser revertidas 
em favor dos médicos veterinários.

O esforço do jurídico do conselho deve-
ria estar canalizado para reverter a decisão 
que desobrigou o Sindicato das Indústrias 
de Carnes (SINCAR) de contratar médicos 
veterinários, como responsáveis técnicos. A 
categoria exige que a entidade se explique 
e reaja, não permitindo que mais perdas de 
empregos aconteçam.
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Informativo

A tentativa de calar os sindicalistas não 
funcionou. Os atuais dirigentes do CRMV-
BA sofreram a primeira derrota judicial. A 
queixa-crime apresentada contra os dire-
tores do sindicato, que teve como funda-
mento os crimes de calúnia, injúria e difa-
mação, foi rejeitada pelo juiz titular de 1ª 
instância do Tribunal de Justiça da Bahia, 
no dia 06 de outubro. Demostrando seu de-
sapreço ao diálogo, ao debate de idéias, a 
valorização das instituições e o desrespeito 
com os médicos veterinários, os membros 
do conselho regional da categoria pediram, 
na justiça, que os diretores do sindicato 
fossem condenados criminalmente em até 
quatro anos e oito meses de reclusão, mais  
pagamento de multa.

A ação na justiça não foi a primeira ten-
tativa de intimidação. O sindicato foi expul-
so da sede do Conselho após críticas e co-
branças dos médicos veterinários por mais 
democracia e eficiência na gestão do CRMV-
BA.  A categoria não concorda com esta pos-
tura anticlassista e  com a perseguição polí-
tica de quem deveria zelar pela integração e 
unidade dos médicos veterinários baianos. 
No Estado democrático de direito, a crítica, 
a liberdade de expressão e de imprensa são 
pilares da democracia, que devem ser res-
peitados e valorizados por todos”. 

Justiça garante ao Sindimev o direito a crítica
Justiça baiana rejeitou queixa-crime apresentada pelos diretores do CRMV-BA
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Chegamos ao final de nosso primeiro mandato e fomos reconduzidos, através de eleições 
democráticas realizadas no início do mês de março. Foram três anos de muito trabalho 
e dedicação, conciliando atividades profissionais e sindicais, com inúmeras preocupa-
ções e desafios para atender as expectativas da classe. Uma categoria diferenciada e por 
natureza reativa ao papel das entidades sindicais, mas nem por isso, desatenta a força 
que representa a união de todos em defesa dos interesses maiores da profissão. Estamos 
avançando e sensibilizando alguns corações e mentes.  Mesmo com todas as dificuldades, 
seguimos convictos que realizamos ações efetivas em defesa dos interesses dos médicos 
veterinários. Vale lembrar a todos que o sindicato ampliou os canais de comunicação 
com os seus filiados e implantou medidas administrativas que fortaleceram sua estrutura. 
Agora contamos com um website para a divulgação de informações relevantes e matérias 
de interesse comum, além do boletim eletrônico e do informativo para deixar a categoria 
mais informada e consciente de seu papel.

Tivemos alguns aborrecimentos e incompreensões no caminho, mas nada que nos de-
sanime. Infelizmente, alguns não compreenderam a importância de um sindicato forte, 
independente e determinado a cumprir de fato o seu papel institucional. O ano de 2011 
vai ficar marcado pela tentativa de intimidação sofrida pelo sindicato. Nesta edição, 
contamos um pouco dessa história, além de alertar para um outro fato grave envolvendo 
o nosso conselho de classe: a demissão de servidores concursados do órgão. São lamen-
táveis as decisões tomadas ao arrepio da lei, em desrespeito aos médicos veterinários e 
à sociedade baiana. Já foi dito em outras oportunidades, que a categoria não tolera mais 
este modelo de gestão, de pessoas que cuidam do conselho como um clube de amigos, de 
forma autoritária, sem transparência, agarrados ao poder de tal forma que não prestam 
contas de suas ações. O Sindimev nasceu da ousadia daqueles que lutam para romper 
a velha estrutura sindical brasileira, a opressão e o arbítrio. Viva a classe trabalhadora 
MÉDICA VETERINÁRIA baiana!

Um forte abraço e boa leitura,

Diretoria SINDIMEV-BA

Caros colegas 
Médicos(as) 

Veterinários(as)
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FILIE-SE AO SINDICATO!
acesse www.sindimev.org.br, envie e-mail para sindimev@sindimev.org.br 
ou LIGUE para 71-3332-9357

Siga o sindicato nas redes sociais:
t  @sindimevba         f  @sindimev           @sindimev
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Ministério Público 
ratificou decisão, 

não ofereceu 
recurso e processo 

foi arquivado

sindicato tem 
direito a crítica 
garantido pela 
Justiça

(…) “cabe sim aos membros do 
Sindimev, apontar no Jornal 
Informativo da categoria situações 
que requerem atenção dos dirigentes 
do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária da Bahia. O Sindicato 
tem, entre suas funções institucionais, 
como reza o art. 3º do seu Estatuto, 
observar os princípios éticos 
de sua classe.” E prosseguiu ao 
analisar os documentos presentes 
nos autos (boletins e matérias do 
site do SINDIMEV-BA): “… tais 
documentos não constituem prova 
do animus caluniandi e difamandi 
dos sindicalistas. O uso de diárias 
por parte dos conselheiros constitui 
prática normal de qualquer membro 
de uma autarquia. Denúncias de 
falta de empenho na fiscalização de 
profissionais que exercem ilegalmente 
a profissão devem ser realmente 
apuradas pelo Conselho, o qual é 
responsável pela punição dos maus 
profissionais. O sindicato tem por 
obrigação zelar pela boa imagem 
dos seus filiados, reivindicando do 
Conselho clareza e transparência 
no exercício de suas funções institu-
cionais”, e decidiu da seguinte forma:

“Isto assim posto e porque entendo 
não constituírem os fatos narrados 
na inicial como típicos dos art. 138 
(crime de calúnia) e 139 (crime 
de difamação) do Código Penal 
Brasileiro, REJEITO A PRESENTE 
QUEIXA-CRIME, nos termos do art. 
395, III, do código de processo penal 
brasileiro”(...)

Cerca de dois mil médicos veterinários 
presentes no 38º Congresso Brasileiro 

de Medicina Veterinária aprovaram 
uma moção de repúdio pela persegui-
ção política ao Sindimev. O evento, re-
alizado no Costão do Santinho Resort, 
em Florianópolis (SC), registrou 2.083 
inscrições de profissionais de 26 Esta-
dos, mais Distrito Federal, além de ou-
tros sete países em seus debates sobre o 
futuro da profissão nas áreas de saúde 

pública, produção de alimentos e sus-
tentabilidade.

O encontro, maior do segmento no 
Brasil, reuniu, ainda, profissionais de 
Angola, Chile, Costa Rica, Escócia, Es-
panha, Estados Unidos e Inglaterra. O 
evento marcou o Ano Mundial da Me-
dicina Veterinária e fez alusão aos 250º 
aniversário do ensino da profissão.

Conbravet aprova 
moção de repúdio 
contra CRMV-bA
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Após expulsão da sala do CRMV e sem ter 
onde cumprir com suas funções institucio-
nais, o Sindmev aceitou a doação da So-
ciedade de Medicina Veterinária da Bahia 
(SMVBA) e mudou-se provisoriamente 
para uma de suas salas no Centro Comer-
cial Barra Master, na Rua Belo Horizon-
te, 64, Jardim Brasil, Barra Avenida, em 
Salvador. A medida foi necessária porque 
o sindicato não possui condições finan-
ceiras para assumir este tipo de despesa, 
além de aguardar uma decisão favorável 
da Justiça pela reintegração de posse de 
sua antiga sede, na “Casa do Veterinário”.

Logo após  ação do CRMV-BA, várias 
entidades de classe prestaram solidarieda-

Após expulsão, sindicato tem sede provisória

Conselho Regional demite servidores concursados

de ao sindicato, dentre elas a SMVBA. O 
sindicato chegou a aguardar um recuo e 
retratação do CRMV-BA, o que não ocor-
reu, restando a mudança para não impor 

 “ Parabéns pelo esforço em defesa da categoria. Politizar os médicos 
veterinários, certamente é uma tarefa árdua, mas tenho certeza 
dos bons propósitos do atual presidente do Sindicato”.

 Antônia Maria Britto de Jesus
 CRMV 2014 

 “ Em nome dos servidores concursados demitidos no CRMV/BA e 
dos que continuam lá, agradeço ao SINDIMEV-BA por toda solida-
riedade, atenção, e apoio!!! É sempre bom ter apoio nos momento 
difíceis, obrigado mais uma vez!!! Forte abraço e Feliz 2012”.

 Marcelo Rodrigues

seção Cartas e E-mails

De forma arbitrária, sem processo admi-
nistrativo e sem qualquer amparo legal, 
o CRMV-BA abriu um precedente peri-
goso, ao iniciar um processo de demis-
são de servidores concursados do órgão. 
Dois funcionários do conselho foram 
demitidos sumariamente, sem respeitar 
o devido processo legal, a ampla defesa 
e o contraditório, procedimentos neces-
sários em processos administrativos dis-
ciplinares e sindicâncias de servidores 
concursados. 

A atitude do CRMV-BA contraria a 
Constituição Federal e a lei 9.784/99, onde 
diz em seu  Art. 2o que a Administração 
Pública obedecerá, dentre outros, aos 
princípios da legalidade, finalidade, mo-
tivação, razoabilidade, proporcionalidade, 
moralidade, ampla defesa, contraditório, 

segurança jurídica, interesse público e efi-
ciência nos processos administrativos. “ O 
CRMV parece não ter limites e continua 
prejudicando os trabalhadores, ao agir de 
forma truculenta, arbitrária e ao arrepio 
da lei ao demitir servidores sem motivo 
aparente. O clima é de medo e insegurança 
entre os funcionários”, acusa a diretoria 
do Sindimev. 

O sindicato denunciou o caso ao Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT) e à 
Superintendência Regional do Ministério 
do Trabalho na Bahia (SRTE). De acordo 
com o sindicato, ao agir desta maneira, o 
conselho impõe um sério risco financeiro 
ao futuro da entidade, com consequências 
imprevisíveis, caso os servidores demiti-
dos busquem resolver a situação na Justiça 
do Trabalho. 

Acordo foi descumprido

Além de desafiar a Constituição Brasi-
leira, os dirigentes do CRMV também des-
moralizaram o diálogo com os trabalha-
dores. Segundo o presidente do Sindicato 
dos Servidores em Conselhos (Sinsercon-
Ba), José Carlos Vilas Boas, em boletim da 
entidade, a presidência do conselho não 
cumpriu o acordo estabelecido com a ca-
tegoria. Ao aceitar o compromisso de que 
não haveria demissões no órgão, o Sinser-
con retirou uma cláusula do Acordo Cole-
tivo 2011/2012, que previa a garantia do 
PAD para os trabalhadores. O CRMV-BA 
não honrou o combinado. Ainda segundo 
o informativo do sindicato, o presidente 
da entidade demitiu os funcionários por 
questões pessoais.

maiores prejuízos a organização dos traba-
lhadores médicos veterinários na Bahia. O 
Sindimev ficou um longo período proibido 
de entrar no Conselho Profissional, sem 
ter acesso aos bens patrimoniais e docu-
mentos, arbitrariamente confiscados pelo 
CRMV-BA, logo após o arrombamento da 
sala e armários. Além disso, as correspon-
dências do sindicato foram devolvidas, 
por orientação dos dirigentes da entidade. 
Somente após determinação da justiça 
foram devolvidos os bens patrimoniais e 
parte dos documentos confiscados. Alguns 
documentos ainda não foram devolvidos  e 
o SINDIMEV está requerendo a devolução 
através da justiça.
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Entre as mudanças que acompanham a 
nova Política Nacional de Atenção Básica, 
do Ministério da Saúde, está a inclusão 
de médicos veterinários dentre as espe-
cialidades profissionais que podem atuar 
nos Núcleos de Apoio a Saúde da Família 
(NASFs). Uma ótima notícia para a classe 
no Ano Mundial da Medicina Veteriná-
ria. A portaria que autoriza a inclusão do 
Médico Veterinário no Nasf foi publicada 
no dia 24 de outubro, no Diário Oficial da 
União. Uma conquista que teve a partici-
pação importante do Sindicato dos Médi-
cos Veterinários da Bahia e da FENAMEV. 
O sindicato fez uma forte pressão sobre 

os parlamentares baianos, apresentando a 
importância do assunto e buscando apoio. 
Vencida esta etapa, o SINDIMEV irá lutar 
pela contratação dos Médicos Veterinários 
pelas 417 prefeituras do estado.

Essa conquista valoriza e garante a 
abertura de mais um campo de atuação 
profissional no mercado de trabalho, já 
que a participação do médico veterinário 
no NASF é de fundamental importância 
na prevenção de zoonoses,  na detecção 
de doenças transmitidas por alimentos de 
origem animal, contemplando também a 
vigilância epidemiológica, sanitária, am-
biental e educação em saúde.

A Confederação Nacional das Profissões Li-
berais (CNPL) apresentou uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI 4697) contra 
a Lei 12.514/2011, na parte relativa às contri-
buições devidas aos conselhos profissionais 
em geral. A lei é resultado da conversão da 
Medida Provisória 536/2011. A MP 536/2011 
tratava, originalmente, apenas das ativida-
des dos médicos residentes, mas foi acresci-
da, ao ser convertida em lei, de oito artigos 
sobre as anuidades dos conselhos profissio-
nais – “algo tão discrepante como a água e o 

fogo”, alega a CNPL. Para a confederação, o 
Congresso Nacional, ao usar o texto de uma 
medida provisória para inserir disciplina 
normativa completamente nova e distinta 
do tema da lei, teria usurpado a competência 
exclusiva do presidente da República para a 
edição de disposições normativas urgentes e 
relevantes. A confederação pede que o STF 
declare inconstitucionais os artigos acres-
centados pelo Congresso Nacional. Entre 
outras regras, eles fixam valores para a co-
brança de anuidades cujo teto será  R$ 500.

Em audiência pública realizada em setembro 
de 2011, na Comissão de Trabalho, Admi-
nistração e Serviço Público, o presidente da 
FENAMEV compondo a mesa (foto), falou, 
também em nome da CNPL, deixando clara 
a posição contrária aos aumentos extorsivos 
propostos nos PLs 3507/08 e 6463/09. 

As entidades sindicais defenderam re-
gulação com valores das anuidades compa-
tíveis com a capacidade de pagamento das 
categorias, respeitando as diferenças regio-
nais. Segundo os sindicalistas, a lei precisa-

va vir acompanhada de exigências de trans-
parência, eficiência na gestão, qualidade na 
prestação de contas e gestão democrática.

O Sindicato entende que é obrigação 
dos Conselhos Profissionais prestar 
esclarecimentos sobre todos os fatos 
relevantes à Medicina Veterinária. So-
bretudo, em relação as anuidades de 
2012, o que só foi feito pelo CRMV-BA,  
depois que o Sindicato exigiu através 
do seu boletim eletrônico, diante de 
tanta queixa e reclamação da classe. 
Seus dirigentes com receio do desgas-
te primeiro acusaram a presidente Dil-
ma pelo reajuste das anuidades, como 
isso não colou, mudaram e em Nota 
publicado no site, responsabilizou o 
CFMV. De fato, em outubro de 2011 a 
presidente da República, Dilma Rouse-
ff, sancionou a lei nº 12.514/2011 que 
regulamenta a cobrança de anuidade 
pelos conselhos de profissões regu-
lamentadas, aprovada no Congresso 
nacional, após forte pressão e lobby 
dos Conselhos Profissionais. Mas, nes-
sa lei está previsto que o máximo a ser 
cobrado é R$ 500,00 e, em seu artigo 
sexto, determina que é atribuição dos 
conselhos federais a regulamentação 
do valor a ser aplicado pela entidade. 
Logo, o CRMV-BA foi consultado pelo 
Conselho Federal de Medicina Veteri-
nária (CFMV) sobre o índice de reajus-
te da anuidade mais adequado e eles 
não propuseram o índice da inflação 
medido pelo IPCA que foi 6,5%. Pos-
teriormente, o CFMV fixou, na resolu-
ção nº 990 de 09/11/2011, o valor da 
anuidade em R$ 380,00, equivalente 
a 31% do valor cobrado em 2010, 
esta definição é uniforme para todos 
os estados da Federação. Portanto, 
a responsabilidade pelo reajuste de 
31% é de fato do Conselho Federal 
de Medicina Veterinária e não da pre-
sidenta da república, Dilma Roussef, 
como foi informado pelo CRMV-BA no 
primeiro instante.

Profissionais liberais  questionam lei 
que fixa anuidade em conselhos

Entidades sindicais foram
contrárias ao aumento abusivo

Aumentos das 
anuidades: CRMV-bA 
primeiro pôs a culpa 
em dilma, depois
no CFMV

Veterinário de família: Governo 
autoriza inclusão no nASF
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O Sindimev participou de uma audiência 
pública na Assembleia Legislativa da Bahia 
que discutiu a regulamentação da assistên-
cia técnica na Bahia. Este projeto de lei foi 
votado no final do ano passado. Para Willa-
desmon Silva, presente na audiência, pela 
primeira vez no estado, um projeto de as-
sistência técnica e extensão rural beneficia-
rá os agricultores familiares e assentados 
de reforma agrária. “Inclusive por ser um 
programa de educação processual, dando 
condições para auxiliar no beneficiamento, 
produção e comercialização de alimentos e 
outras culturas, onde o veterinário contri-

bui com seus conhecimentos”, completou.
Também contou com a presença do sin-

dicato dos médicos veterinários da Bahia, a 
sessão especial que debateu a estruturação 
da cadeia de carne na Bahia. O objetivo foi 
demonstrar os avanços, desafios do setor 
e apresentar medidas que garantam o de-
senvolvimento sustentável, a geração de 
emprego e renda dos baianos. O sindicato 
defendeu nos dois eventos a abertura de 
concursos para médicos veterinários na 
Agência Estadual de Defesa Agropecuária 
(ADAB), na Empresa Baiana de Desenvol-
vimento Agrícola (EBDA), na Bahiapesca e 

nas secretarias estaduais da Agricultura e 
da Saúde, por entender, que sem estes pro-
fissionais, a economia e o desenvolvimen-
to do estado poderão ficar comprometidos 
nos próximos anos.

No final de novembro do ano passado, o 
secretário estadual de Relações Institucio-
nais, Cézar Lisboa, atendeu o pedido da di-
retoria do sindicato e recebeu uma comis-
são de trabalhadores para discutir temas da 
pauta dos servidores médicos veterinários 
empregados na ADAB, EBDA, Bahiapesca, 
Sesab e Seagri. O mais importante deles, a 
ação judicial transitada e julgada, em fase 
de execução, que visa corrigir os vencimen-
tos dos servidores do extinto IBB, com a im-
plantação do salário mínimo profissional 
(SMP), conforme a Lei 4.950/42. Atualmen-
te, os servidores estão lotados em diversos 
órgãos estaduais, a maioria deles na ADAB.

Na audiência, o sindicato cobrou do 
governo que evite a protelação do paga-
mento e cumpra logo a ordem judicial, 
aproveitando a oportunidade para corrigir 
administrativamente uma distorção his-
tórica existente na ADAB, decorrente da 
diferenciação de vencimentos entre servi-
dores que desenvolvem a defesa agropecu-
ária e a inspeção. A medida irá corrigir a 
injustiça praticada pelos governos carlistas 
na criação da Agência Estadual de Defesa 
Agropecuária (Adab), em 1999, quando os 
servidores do IBB foram cedidos ao órgão e 
até hoje são tratados de forma diferenciada 
na questão salarial, apesar de executarem 
as mesmas funções dos demais.

 Sindicato atua na defesa da categoria
em debates na Assembleia

Sindimev abre negociação com o governo sobre 
demandas históricas dos servidores médicos veterinários 

O sindicato apresentou um documento 
com propostas e reivindicações da catego-
ria, descritos em 11 itens. Este mesmo do-
cumento foi encaminhado ao governador 
Jaques Wagner. Willadesmon Silva, presi-
dente do Sindimev-BA, fez um apelo para 
que o governo acelere a abertura do edital do 
concurso público para este ano. O secretário 
mostrou-se sensível aos problemas. Lisboa 
se comprometeu a buscar uma solução e 
sugeriu ao sindicato que inicie um proces-
so de negociação específica com a ADAB e 
EBDA, a fim de tratar dos demais itens da 

pauta de reivindicações da categoria, como 
exemplo, a implantação do Plano de Car-
reiras dos Fiscais Agropecuários, processos 
de aposentadorias e assinatura do acordo 
coletivo. “A reunião foi um avanço e serviu 
para demonstrar o novo perfil dessa dire-
toria, disposta a lutar e cobrar do governo 
o atendimento dos pleitos da categoria”, 
relatou Willadesmon. Ao final, o sindicato 
manifestou preocupação com a situação da 
EBDA, afirmou que estão solidários ao Sin-
tagri, e que pretende lutar pela valorização e 
dignidade dos servidores daquela empresa.

sindicato reinvidica pagamento de passivo trabalhista, salário mínimo profissional, 
Concursos públicos e fim de injustiças na Adab
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CRMV-BA reajusta anuidade em 31%,
inflação de 2011 ficou em 6,5%

Os médicos veterinários baianos foram 
surpreendidos com o valor deste ano da 
taxa cobrada para exercício profissional 
pelo CRMV-BA. O reajuste ficou bem 
acima da inflação, cerca de cinco vezes 
o valor do índice registrado em 2011, de 
6,5%, conforme IPCA/IBGE. A insatisfa-
ção é muito grande na classe em razão do 
índice de aumento. Há muitas queixas 
da pouca atuação do órgão de classe na 
Bahia, envolvido em denúncias de irregu-
laridades, sendo alvo de manifestações de 
servidores na imprensa e cobranças dos 
veterinários que reivindicam mais fisca-
lização no exercício ilegal da profissão no 
estado, o que vem acarretando prejuízos 
à ampliação do mercado de trabalho e a 
valorização profissional. 

Segundo estimativas do sindicato, 
a média salarial na Bahia está em torno 
de dois salários mínimos, cerca de R$ 
1.200,00, sendo que o valor da taxa obri-
gatória corresponde a 30% desta média, 
o que vai onerar demasiadamente o orça-
mento das famílias. “A categoria não pode 

Veterinários irão pagar R$ 380,00. Em 2011, valor foi de R$ 290,00

aceitar este aumento exorbitante. O Con-
selho depois de tanta reclamação, bem que 
tentou explicar, primeiro pôs a culpa na 
presidente Dilma Roussef, depois transfe-
riu a responsabilidade para o Conselho Fe-
deral, mas, sabe-se que o Conselho federal 
sempre ouve os presidentes dos regionais 
nestas decisões”, alerta a diretoria do Sin-
dimev. Os membros do sindicato dizem 
ainda que muitos profissionais não terão 
condições de pagar as anuidades e ficarão 

impedidos de exercer a profissão.
Manifeste seu descontentamento, en-

viando e-mail para: presidencia@crmvba.
org.br. Proteste assinando a petição pú-
blica online – http://goo.gl/bu3sT – para 
que o CFMV justifique o aumento abusivo 
do valor da anuidade, que pulou de R$ 
290,00 para R$ 380,00.

Não se omita, a luta continua, por 
isso, fortaleça seu sindicato, unidos so-
mos fortes!

Com 97% dos votos válidos, o atual 
presidente Willadesmon Silva 
comandará a entidade no triênio 
2012-2015 e representará 4 mil 
trabalhadores

A Chapa 1, Avançar com Renovação, 
única inscrita na disputa, venceu a eleição 
do Sindicato dos Médicos Veterinários da 
Bahia com 97% dos votos, no último dia 
05 de março. A apuração foi realizada logo 
após o encerramento da eleição, na sede 
provisória do Sindimev-Ba, no Centro Co-
mercial Barra Master. Segundo o sindicato, 
o número de votos brancos chegou a 3% 
e não houve votos nulos. De acordo com 

a presidente da comissão eleitoral, médica 
veterinária, Simone Viegas, o pleito ocorreu 
de forma tranquila, sem ocorrências regis-
tradas. A eleição contou com uma urna fixa 
e uma itinerante que percorreu os locais de-
signados no Edital da Eleição. Este resul-
tado demonstra a confiança da categoria 
na atual direção e aposta no trabalho que a 
chapa “Avançar com Renovação” propôs e, 
mais do que isso, a esperança de que, nos 
próximos três anos, continuará conquistan-
do avanços para melhorar as condições de 
trabalho e vida.

Logo após anunciada a vitória, Willa-
desmon fez questão de agradecer aos médi-
cos veterinários que depositaram confiança 

em seu trabalho nos últimos anos e também 
a todos que o apoiaram durante o proces-
so eleitoral. “O sindicato continua sendo 
nosso, vamos continuar tratando com res-
peito a categoria. Gostaria de contar com 
todos para, juntos, realizarmos as propostas 
apresentadas”. Em seu agradecimento, ele 
também enfatizou a importância da parti-
cipação dos médicos veterinários em todas 
as lutas da categoria e espera que ela se 
fortaleça.

O presidente eleito Willadesmon Silva 
está à frente do sindicato há cerca de três 
anos. A nova direção comandará a entidade 
no triênio 2012-2015 e representará 4 mil 
trabalhadores.

Eleições sindicais 2012 

Chapa 1 vence eleição do sindicato dos médicos veterinários
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AÇÕEs dEsENVOLVIdAs:

1. ESTRUTURAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA NAS 
ÁREAS TRABALHISTA, CIVIL E FAMILIAR

•	 Resultado	desta	ação	foi	imediato,	com	ganhos	crescen-
tes para a categoria. Atendimento a diversas consultas 
e processos jurídicos; Realização de palestras, reuniões 
e orientações em causas trabalhistas.

•	 Realização	de	defesas	e	pareceres	de	interesses	da	Dire-
toria.

2. WEBSITE, BOLETIM ELETRÔNICO E 
INFORMATIVO SINDIMEV-BA

•	 Construção	do	1º	site	do	SINDIMEV-BA,	instrumento	
de comunicação ágil, dinâmico e efetivo para a di-
vulgação das informações de interesse da categoria. 
Manutenção do site com notícias, agendas de even-
tos, mercado de trabalho, enquetes, link com outras 
entidades e possibilidade de emissão da contribuição 
sindical.  

•	 Divulgação	do	Boletim	Eletrônico	do	SINDIMEV-BA	
com periodicidade semanal, com noticias e informações 
de interesse da categoria.

•	 Publicação	do	primeiro	Informativo	do	SINDIMEV-BA,	
único meio de comunicação impresso dos médicos vete-
rinários baianos, com edição trimestral e boa qualidade 
de impressão.

3. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

•	 Aquisição	de	software	de	gerenciamento	da	gestão	sin-
dical – SGS.

•	 Aquisição	de	novos	móveis	e	equipamentos	de	informá-
tica.

•	 Prestação	de	Contas	e	transparências	nos	atos	adminis-
trativos, com ampla divulgação nos canais de comuni-
cação da entidade.

4. MERCADO DE TRABALHO

•	 Reuniões	com	dirigentes	e	autoridades	em	diversos	
órgãos, secretarias e empresas públicas e privadas, na 
defesa da profissão e ampliação de mercado de traba-
lho, reivindicações diretas ao governador da Bahia, se-
cretários de Estado e aos prefeitos dos 417 municípios 
baianos, para a realização de concursos públicos e con-
tratação de médicos veterinários.

5. AMPLIAÇÃO DO QUADRO SOCIAL E RECEITAS 
FINANCEIRAS

•	 Crescimento	da	ordem	de	300%	do	quadro	de	médicos	
veterinários adimplentes com a contribuição sindical 
entre 2009 e 2011. Incremento nas receitas financeiras 
que permite a evolução das ações sindicais e fortaleci-
mento da entidade.

6. RELACIONAMENTO INTERSINDICAL E POLÍTICO

•	 A	Filiação	a	Central	Única	dos	Trabalhadores	permitiu	a	
participação dos dirigentes em Cursos e Congressos, me-
lhorando a capacitação e formação sindical, orientando 
o sindicato nas ações sindicais e nas lutas nacionais.

•	 A	integração	com	as	demais	entidades	sindicais	no	
Brasil, a partir da Federação Nacional dos Médicos Ve-
terinários e Confederação Nacional dos Profissionais 
Liberais, possibilitou uma melhor compreensão dos 
problemas e desafios da classe.

•	 A	constante	interlocução	com	a	classe	política	e	poderes	
constituídos, ampliou as possibilidades de atendimen-
tos das reivindicações da categoria, inúmeras reuniões 
e posicionamento firme do sindicato, ampliou a visibi-
lidade do sindicato perante a sociedade.

7. PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 
SOCIAIS

•	 Promovemos	um	jantar	para	o	lançamento	do	Site	do	Sindi-
cato, comemoramos o primeiro ano do mandato e prestamos 
contas das ações do sindicato e das perspectivas futuras.

•	 Participamos	de	Encontros	de	Profissionais,	Audiências	
Públicas e diversos eventos de integração com outras 
entidades de classe.

8. PLANEJAMENTO E INTEGRAÇÃO COM OUTRAS 
ENTIDADES DE CLASSE.

•	 Pela	primeira	vez,	em	mais	de	25	anos,	o	Sindimev-Ba	
possui uma plano de ação estratégico, com foco no for-
talecimento da entidade através de uma ação firme na 
comunicação e de uma ação política contundente para 
reconquistar a confiança da categoria. 

•	 A	unidade	e	a	integração	com	as	demais	entidades	de	
classe é indispensável, houve avanços com a maioria 
delas, à exceção do CRMV-Ba, que não compreendeu a 
nova fase experimentada pelo SINDIMEV-BA e fez de 
tudo para impedir seu crescimento.

Balanço do mandato
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AVIsO dE CONtRIbUIÇÃO sINdICAL dEVIdA NO ANO 2012

Atualização do salário mínimo profissional
Os valores do Salário Mínimo Profissional sofreram atualização desde 01 de janeiro de 2012, de 
acordo com a Lei 4950-A/1966 que regulamenta os pisos para os profissionais de Medicina Vete-
rinária, Agronomia e as demais modalidades profissionais de nível superior.

Segue abaixo a atualização:

Para uma jornada de seis horas diárias, (6 x o salário mínimo de R$ 622,00) = a 
R$3.732,00 por mês; 

Para uma jornada de sete horas diárias, (R$3.732,00 ÷180 horas = a R$20,73 por 
hora normal de trabalho). Acrescenta-se 25%, à hora normal, para obter-se o valor 
de uma hora extra, o que é = a R$25,91 x 30 (o equivalente à uma hora extra por dia, 
considera-se o mês de 30 dias, o que é = R$777,30 + R$3.732,00 correspondentes às 
seis horas normais diárias) totaliza R$4.509,30 por mês; 

Para uma jornada de oito horas diárias, o que exige duas horas extras por dia, que 
soma 60 horas no mês x R$25,91 = R$1.554,60 + R$3.732,00 correspondentes às 
seis horas normais, totaliza R$5.286,60 por mês;

O Sindicato dos Médicos Veterinários do 
Estado da Bahia comunica a todos os Mé-
dicos Veterinários da Bahia, especialmente 
os vinculados aos Órgãos da Administração 
Pública Federal, Estadual e Municipal, Direta 
e Indireta, clínicas e estabelecimentos pri-
vados, que possuam Médicos Veterinários 
que deverão recolher a Contribuição Sindi-
cal/2012, em nome desta entidade, até o dia 
30/03/2012, no valor de R$ 163,50 (Cento e 
sessenta e três reais e cinquenta centavos). 
Aqueles já cadastrados a guia de recolhi-

mento personalizada será enviada pelo cor-
reio, os não cadastrados poderão retirá-la 
em nossa sede à Rua Belo Horizonte, 64, sala 
213, Centro Comercial Barra Master, Barra, 
Salvador-Ba, no site www.sindimev.org.br 
ou solicitar através do tel: 71-3332-9357. A 
partir de 01 de março de 2012, de acordo 
com o Ministério do Trabalho e Emprego de-
verá ser descontado o valor de 01(um) dia 
de salário, através de guia de recolhimento 
da contribuição sindical com o código sindi-
cal nº 012.224.01972-8, deverá ser anexada 

à relação nominal dos trabalhadores con-
tribuintes. Para evitar que o desconto seja 
realizado em nome de outra entidade, in-
devidamente, e em duplicidade orientamos 
que após o pagamento o Médico Veterinário 
encaminhe comprovante para a Gerência de 
Pessoal, pois que ela cuidará para que não 
seja descontado em duplicidade ou que você 
seja considerado inadimplente.

Salvador, 14 de janeiro de 2012.

Willadesmon Santos da Silva – Presidente

COnTRIBUIçÃO SInDICAL 2012
Também houve alteração na contribuição 
sindical, aprovada na assembleia geral ex-
traordinária do SINDIMEV-BA, realizada no 
dia 10 de Janeiro de 2012. A contribuição 
sindical passar a ser R$ 163,50 para os 
profissionais de nível superior registrados no 
Conselho Regional de Medicina Veterinária 
da Bahia. A Contribuição Sindical é obrigató-
ria para todos os profissionais empregados 
em órgãos, empresas públicas e/ou priva-
das, conforme C.L.T., assim como, para os 
profissionais liberais e/ou autônomos.

Perfil
Médico veterinário, 54 anos, formado pela UFBA, em 1981, especialista em inspeção e 
tecnologia de produtos de Origem Animal. Iniciou sua carreira na defesa agropecuária 
no GERFAB, passou pelo IBB e EBDA. Foi diretor do CAFA na EMV/UFBa, presidente do 
SINDIMEV-Ba, Tesoureiro da SMVBA e UNIMEV, presidente e tesoureiro do CRMV-Ba. 
Desde o início dedicou-se a trabalhar e lutar pelo desenvolvimento da profissão, acredita 
na participação política e democrática como instrumento para promovê-la sem interesses 
mesquinhos e particulares. Defende a renovação das lideranças e contesta o continuísmo 
existente, para garantir mais avanços e conquistas sociais na medicina veterinária. 
Atualmente reivindica a lotação na ADAB como Fiscal Estadual Agropecuário, além de exercer 
também, atividades de clínico de pequenos animais em consultório particular.

sérgio Carlos Carreiro barreto dIREtOR FINANCEIRO-AdMINIstRAtIVO
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Agenda
Enquete 

Uma enquete publicada no site do SINDIMEV revelou que 71% dos visitantes do 
site da entidade acham que o sindicato agiu corretamente ao criticar a atual gestão 
do CRMV. Apenas 21% discordaram das críticas reveladas no informativo. 8% dos 
internautas não quiseram opinar ou acharam que ambos estão errados.

Circuito animal
Com uma linguagem simples e descontraída, o programa Circuito Animal, apresen-
tado por Dr. Augusto, aproxima o ouvinte do mundo animal e divulga a medicina 
veterinária. Nas entrevistas concedidas pelo presidente do Sindimev, o programa 
abordou os desafios da profissão, mercado de trabalho e o papel do sindicato. O pro-
grama circuito animal vai ao ar aos sábados, às 08 h, na Rádio Metrópole, 101.3 FM.

1ª médica veterinária da bahia recebe comenda Maria Quitéria
Os 60 anos do curso de Medicina Veterinária na Bahia foram lembrados pela Câmara 
de Vereadores de Salvador, em setembro do ano passado, com a entrega da comenda 
Maria Quitéria, a Dra. Wilma de Albuquerque Franco, 77 anos, primeira mulher a 
graduar-se em Medicina Veterinária no estado. A professora Wilma é uma referência 
na luta das mulheres e uma das mais importantes pesquisadoras do país. O Sindimev 
esteve presente nesta justa homenagem.

UNIMEV BA
A Cooperativa de Médicos Veterinários da Bahia encerrou as atividades. As dificul-
dades operacionais, falta de apoio, entraves burocráticos e judiciais impediram a 
manutenção da Cooperativa. O sindicato sempre acreditou na criação de oportuni-
dades de trabalho e ampliação do mercado através da cooperativa, infelizmente, as 
demais entidades de classe não apoiaram a iniciativa. Em documento, a diretoria da 
UNIMEV/Ba agradeceu o apoio do sindicato.

“Que venha o povo”
Servidores demitidos do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da 
Bahia (CRMV-BA) participaram do programa “Que Venha o Povo” da TV Aratu, onde 
denunciaram as demissões de empregados concursados sem justa causa e sem o 
devido e necessário processo administrativo no órgão.

A associação dos ex-alunos da EMV/UFbA
realizou em dezembro seu tradicional churrasco de confraternização em comemora-
ção a passagem do dia do ex-aluno. O evento aconteceu mais uma vez na “Casa do 
Médico Veterinário” no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador.

3ª COnFERÊnCIA nACIOnAL    
DE DEFESA AGROPECUÁRIA    
EM SALVADOR
dAtAs
23 a 27 de abril de 2012
LOCAL
Salvador – BA
INFORMAÇÕEs:
www.defesaagropecuaria.com.br

33ª COnGRESSO BRASILEIRO 
DA AnCLIVEPA
dAtAs
27 a 30 de Abril de 2012
LOCAL
Curitiba – PR
INFORMAÇÕEs:
www.anclivepa2012.com.br

13º COnGRESSO ESTADUAL DA 
CUT – CECUT-BA
dAtAs
31 de maio a 02 de Junho de 2012
LOCAL
Salvador – BA
INFORMAÇÕEs:
www.cutbahia.org.br

11º COnFEREnCIA SUL-
AMERICAnA DE MEDICInA 
VETERInÁRIA
dAtAs
20 a 22 de junho de 2012
LOCAL
Rio de Janeiro – RJ
INFORMAÇÕEs:
www.confpet.com.br
www.petsa.com.br

11º COnGRESSO nACIOnAL DA 
CUT – COnCUT
dAtAs
09 a 13 de Julho de 2012
LOCAL
São Paulo – SP
INFORMAÇÕEs
www.cut.org.br

Bisturi

CONVÊNIOs E PARCERIAs:
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSISTÊNCIA JURÍDICA
Associados terão assistência gratuita e descontos nas ações judiciais, nas diversas 
áreas do Direito.

A&R - ARIALDO & RAFAEL ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
JURÍDICA
Prestará assessoria em questões trabalhistas, administrativas, acidentárias, previ-
denciárias, tanto em ações individuais como em coletivas. Os advogados Arialdo 
Andrade e Rafael Carneiro prestam atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h30 
às 17 horas, na Rua dos Algibebes, nº 04, Edf. Sílio Pedreira, Sala 1005, Comércio, 
Salvador – Bahia. CEP 40.015-020. Fone 71-3497-4745. Dr. Arialdo Andrade - 71-
8882-2292/71-8204-6980 e Dr. Rafael Carneiro - 71-8100-4030/75-8175-9321


