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Diretoria do Sindimev-BA faz balanço
do primeiro ano da nova gestão
Desempenho do primeiro ano é considerado satisfatório, mas categoria precisa contribuir mais
Após o primeiro ano da gestão da nova diretoria, os diretores avaliaram como satisfatório o desempenho, conscientes de que
há muito para ser feito ainda. Em 2009, a
preocupação foi com a organização interna, informatização, regularização do sindicato junto ao Poder Judiciário e ao Ministério do Trabalho e Emprego, adequação
do Estatuto da Entidade com as exigências
do novo código civil, registro em cartório
de documentos referentes ao processo eleitoral 2009, adequação do novo Estatuto e
filiação à Central Única dos Trabalhadores
(CUT). As ações administrativas visam estruturar a entidade para os novos tempos,
o que dará condições de melhorar nossa
intervenção política. A nova diretoria fez
vários esforços no sentido de melhorar a
arrecadação da entidade, que, atualmente,
depende exclusivamente da Contribuição
Sindical. Além disso, foram feitas e divulgadas as Prestações de Contas de 2005,
2006, 2007, 2008 e 2009. Adquirimos novos equipamentos e estamos informatizando a entidade. Regularizamos as anuidades
de filiação junto a Federação dos Médicos
Veterinários (FENAMEV) e finalizamos o
processo de filiação à Central Única dos
Trabalhadores (CUT).
Estamos acompanhando as ações judi-

ciais dos trabalhadores de órgãos extintos,
como o IBB, atual ADAB, contra o Estado
da Bahia, inclusive com gestões na esfera
política e reuniões com membros do Governo, através da SAEB e SERIN. No plano
nacional, estamos juntos com outras categorias na luta pelo salário mínimo profissional. Tudo o que foi feito só foi possível
com as contribuições dos associados. Infelizmente, a adesão ao Sindicato ainda é
muito pequena. Poucos pagam suas mensalidades ou contribuições sindicais. Precisamos resgatar a consciência de classe na me-

dicina veterinária. Há muita reclamação de
inoperância e falta de combatividade sindical, mas o Sindicato é a união de todos,
e não apenas a sua direção é responsável
pelas conquistas, lutas por melhorias, atendimentos das demandas e reivindicações
dos trabalhadores. A via é de mão dupla. A
direção encaminha a agenda, planeja a pauta e prepara a categoria para os processos
reivindicatórios, através de mobilizações,
que devem contar com a participação de
todos. Somente, assim teremos um sindicato de classe e de luta.

Contribuição Sindical
Os médicos veterinários devem apresentar ao departamento de pessoal das prefeituras, órgãos e
empresas públicas estaduais onde trabalham, o comprovante de pagamento do Imposto Sindical
(Contribuição Sindical) recolhido através de boleto eletrônico ao SINDIMEV-BA. Caso contrário,
será procedido desconto de 01 dia de salário no mês de março, daqueles que não apresentarem o
comprovante. O valor recolhido será repassado ao SINDIMEV-BA até o dia 30 de abril.

EV-BA

SINDIMEV-BA

2

SINDICATO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS DA BAHIA

ERINÁRIOS DA BAHIA

Informativo sindimev-ba

Editorial

Sindicato
é pra lutar!
Sindimev
é patrimônio
da categoria
Por Willadesmon Silva
Presidente

A virada desta década, sem dúvida alguma é um marco histórico para o Brasil, finaliza-se
o mandato do primeiro presidente operário e sindicalista e assume a primeira presidente
mulher. Isto demonstra que somos uma nação que busca mudanças profundas e que
conquistou definitivamente seu lugar de forma soberana no mundo. Somos protagonistas
de uma história de desenvolvimento com distribuição de renda, e nós, Médicos Veterinários temos muito do que nos orgulhar, afinal, nas diversas áreas de atuação profissional,
estamos presentes, levando conhecimento, qualidade e segurança dos alimentos. E ainda defendemos e cuidamos dos animais, protegemos o meio ambiente, promovemos a
saúde pública, garantimos a defesa agropecuária e a soberania nacional. Nesta virada de
ano, muitas são as expectativas, grandes são os dilemas. É certo que obtivemos algumas
conquistas, mas há muitos desafios e problemas a serem enfrentados pela classe médica
veterinária e por toda a sociedade. Para todos os males há sempre um remédio, o nosso,
sem dúvida alguma, é lutar. O Sindicato passa por uma profunda transformação, costumo
afirmar, que estamos refundando o SINDIMEV e para sermos vitoriosos precisaremos de
apoio e cumplicidade. Minha experiência de mais de 15 anos de sindicalismo, será disponibilizada com muita paixão e dedicação para construir este novo sindicato na Bahia.
Mas não existe avanço e conquista sem adesão e mobilização, as nossas necessidades são
muitas: melhorias salariais , segurança e saúde no trabalho, exigir o cumprimento dos
direitos trabalhistas, realização de concursos públicos, enquadramento e mudanças de nível, redução de jornada, que podem ser sintetizados em respeito e valorização profissional.
A certeza que temos hoje diante do cenário nacional é que a luta dos médicos veterinários
continuará firme. Para isso, estaremos dispostos a ir às ruas, realizar passeatas, manifestações e as greves que se fizerem necessárias, participaremos ativamente de todos os canais
de negociação existentes, dos espaços de resgate da cidadania e intervenção na sociedade.
Estaremos empenhados para que finalmente consigamos implantar um plano de carreira
geral com isonomia no Poder Executivo, uma política salarial permanente com reposição
das perdas salariais e correção de distorções, o cumprimento dos acordos celebrados
com o governo, o direito irrestrito de greve, a possibilidade de ascensão funcional como
medida de evolução na carreira, a qualificação profissional e muito mais.
Em 2011, continuaremos firmes em nossa luta, de forma independente, plural e responsável. Esperamos contar com a ampla participação dos médicos veterinários em nossas
mobilizações.
Entendemos que os avanços ocorridos no Brasil e na Bahia durante os governos Lula e
Wagner foram muitos, mas há muito a ser feito, a exemplo de mais investimentos na agricultura familiar. Reivindicaremos a realização imediata de concursos públicos na ADAB,
EBDA, bahiapesca e CDA, e Secretarias de Agricultura estadual e municipal. Bem como,
a imediata reestruturação da EBDA e a solução para os passivos trabalhistas.
Portanto, não tenho dúvida que podemos muito mais, se estivermos unidos e acreditarmos
que somente com luta, conquistaremos as melhorias que a categoria necessita. Somente a
mobilização e a ação sindical coletiva permitirão que nossas bandeiras e reivindicações
sejam ouvidas e respeitadas. Sindicato forte é categoria consciente de seu papel, apoiando
as atividades de seu sindicato, fortalecendo sua estrutura e sindicalizando-se. Sem um
Sindicato combativo, que nos represente, continuaremos batendo cabeça, sem rumo, sem
emprego, com baixos salários, reclamando de tudo, enfraquecidos politicamente e sem
um instrumento de luta capaz de promover mudanças e avanços para nossa profissão.
Convido a todos e todas que dêem um voto de confiança ao Sindimev-Ba, e unidos seremos fortes, desejamos um feliz 2011, de muita paz, prosperidade, sucesso e saúde aos
médicos veterinários baianos.
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Sindicato filia-se à Central
Única dos Trabalhadores – CUT
Maior central sindical do Brasil com 3.299 entidades filiadas,
a CUT representa mais de 22 milhões de trabalhadores
Formalizada no início de 2010, a filiação
do Sindicato dos Médicos Veterinários
do Estado da Bahia (SINDIMEV-BA) à
Central Única dos Trabalhadores (CUT)
aconteceu após a aprovação por unanimidade, em Assembléia Extraordinária,
realizada em julho de 2009. A nova direção do SINDIMEV-BA pretende tornar
o sindicato um dos maiores e mais combativos da Bahia e também do Nordeste
do país. O nosso sindicato se caracteriza dentro do movimento sindical baiano
pela história de lutas e conquistas em
defesa da valorização do médico veterinário.
Apesar do período de pouca combatividade visto recentemente, a nova direção
quer mudar essa situação a atuar com fortes ações sindicais em defesa da categoria.
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O presidente do sindicato, Willadesmon
Silva, afirma que “somente com uma atuação conjunta com as estruturas verticais,
como a CUT, FENAMEV (Federação Nacional dos Médicos Veterinários) e CNPL
(Confederação Nacional dos Profissionais
Liberais), teremos a garantia de um sindicato forte, combativo, engajado e articulado com outras categorias na luta e na
defesa dos direitos dos trabalhadores”.
Com a filiação à CUT, o SINDIMEVBA quer fortalecer o elo com as entidades
de classe estaduais e nacionais. Para isso,
a CUT, maior central sindical brasileira
com mais de 3 mil entidades filiadas e
22 milhões de trabalhadores na base, foi
a melhor alternativa para a construção de
uma categoria médica veterinária unida e
valorizada.

Perfil

Willasdemon Silva

presidente do Sindimev-BA

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.

Prestação de contas
Sindicato disponibiliza dados financeiros da antiga e nova gestões
2005 a 2008
Ao assumir a gestão do sindicato, a principal preocupação da atual
diretoria foi buscar a atualização da prestação de contas pendentes da gestão anterior, que correspondiam aos exercícios de 2005
a 2008. Após a conclusão dessa primeira tarefa, as contas foram
submetidas ao parecer do Conselho Fiscal, que aprovou por unanimidade e sem ressalvas. Os dados do Balancete e Demonstrativo
de Resultados de cada ano encontram-se disponíveis no site do
sindicato: www.sindimev.org.br.

2009
O Balancete e Demonstrativo de Resultados de 2009 também já
estão disponíveis no site do sindicato (www.sindimev.org.br). A
atual Diretoria Executiva preza pelo cumprimento das normas
estatutárias, demonstrando transparência e responsabilidade.
Além de tornar pública a prestação de contas, os diretores executivos também apresentarão a prestação de contas ao Ministério
Público Estadual. A prestação de contas também será registrada
em cartório judicial para dar maior transparência à gestão da

Entidade. Nosso compromisso com a divulgação da prestação de
contas será efetivo em nossa gestão, além disso, pretendemos estruturar a entidade para publicar, trimestralmente, os resultados
em nossos boletins e site.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009
RECEITAS
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
TOTAL DAS RECEITAS (A)
DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS FINANCEIRAS
OUTRAS DESPESAS
TOTAL DAS DESPESAS (B)
RESULTADO SUPERAVITÁRIO C=A-B

R$
8.879,81
8.879,81
R$
6.520,89
464,79
113,40
7.099,08
R$
1.780,73

%
100%
100%
%
92%
7%
2%
100%
%
20%
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Sindimev-BA participa de encontro da Federação
Nacional dos Médicos Veterinários, em Santa Catarina
Entre as ações da nova diretoria para dar
mais visibilidade e peso político ao Sindicato, a participação no encontro nacional da categoria foi muito importante.
Promovido pela Federação Nacional dos
Médicos Veterinários (Fenamev), em Florianópolis (SC), entre os dias 14 e 16 de
julho de 2010, o encontro debateu temas
como a proposta orçamentária da diretoria
para o exercício de 2010; Salário Mínimo
Profissional; eleições diretas no CFMV;
cobrança da contribuição sindical; ações
judiciais; acordos coletivos e convênios,
além da valorização dos profissionais da
área. Participaram desse encontro representantes de sindicatos de todo o país,
entre eles o presidente do Sindicato dos
Médicos Veterinários da Bahia, Willadesmon Silva, que destacou a importância de
traçar estratégias que permitam as eleições

diretas para o CFMV (Conselho Federal de
Médicos Veterinários). A reunião em Santa
Catarina também escolheu os representan-

tes da Fenamev para o triênio 2010/2013.
A Bahia é representada pelo presidente do
Sindimev, Willadesmon Silva.

Campanha pela sindicalização
Sindicato pede que médicos
veterinários se unam em torno
dos interesses da categoria
e filiem-se
Só falta você neste time. Conclamamos
todos os trabalhadores que ainda não se
sindicalizaram para entrar na torcida para
melhorar a qualidade de vida dos Médicos
Veterinários. Não há impedimento neste
jogo e você só tem a ganhar se estiver filiado ao SINDIMEV-BA. O sindicato é o
representante legal e legítimo de qualquer
categoria de trabalhadores. O SindimevBA é o representante dos médicos veterinários da Bahia em qualquer instância.
É ele que defende os interesses e direitos
legítimos da categoria dos médicos veterinários no setor público e privado. A vida
sindical está intimamente ligada à vida
dos profissionais de medicina veterinária.

O SINDIMEV-BA tem uma história de mais
de duas décadas marcada por suas lutas
em defesa da formação e das atividades
profissionais, da integridade dos seus filiados, do Estado de Direito e também da
democracia. Portanto, a sindicalização é
uma atitude profissional de cada médico
veterinário. O sindicato é a união e representa a força de uma categoria. Quanto
mais unidos em torno do seu sindicato
estiverem os médicos veterinários, mais
forte e mais legítimo ele será, e maior será
sua capacidade de defender seus associados. O SINDIMEV-BA somente conseguirá atingir seus fins sociais se os Médicos
Veterinários apoiarem através da filiação
sindical ou pagamentos de sua obrigação
tributária, representada pelo recolhimento
da sua contribuição sindical, que deve ser
efetivada a cada ano, no mês de fevereiro.
Discordamos do Imposto Sindical (Contribuição Sindical), porque não apoiamos
a interferência do Estado nas Entidades

Sindicais, a categoria deve ter o arbítrio
e o direito de livre associação. Mas, enquanto isso não ocorre, o Sindicato depende das contribuições de seus associados,
seja através da Contribuição de Sócios
ou da Contribuição Sindical, esta última,
representa atualmente, 100% da receita
do SINDIMEV-BA. A representatividade
do SINDIMEV-BA somente se fortalecerá
com o seu apoio na defesa e na valorização da nossa classe profissional. Saibam
que do valor cobrado no imposto, somente
60% cabe ao SINDIMEV-BA, o restante é
rateado entre o Poder Público e as demais
entidades representativas da classe dos
profissionais Médicos Veterinários e dos
Profissionais Liberais, conforme determina o art. 589 da CLT. Portanto, somente
com a contribuição social ou sindical ao
SINDIMEV-BA, este poderá oferecer maiores benefícios aos seus associados na luta
e na defesa do profissional Médico Veterinário. Junte-se a nós!
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ELEIÇÕES DIRETAS JÁ
Sindicalistas farão campanha por democracia e direito a voto direto para
o Conselho Federal de Medicina Veterinária
A decisão foi tomada no encontro nacional realizado em julho do ano passado,
na cidade de Florianópolis (SC), pela Federação Nacional dos Médicos Veterinários, que contou com a participação dos
Sindicatos de Médicos Veterinários dos
estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do Mato Grosso
dos Sul, de São Paulo, de Minas Gerais,
do Rio de Janeiro, da Bahia, de Goiás, de
Pernambuco e do Pará. Foram examinados
diversos assuntos de interesse da categoria profissional dos Médicos Veterinários,

dentre eles o Projeto de Lei nº 4.265/08
que estabelece eleições diretas no Conselho Federal de Medicina Veterinária, de
autoria do médico veterinário e Deputado
Federal Ônix Lorenzoni. Para tanto, será
preciso reunir no mínimo cerca de 10.000
assinaturas em todo o Brasil, que serão
coletadas num abaixo-assinado, apoiando
a iniciativa do parlamentar.
É necessário que todas as entidades
de classe assumam o compromisso de
lutar para viabilizarmos eleições diretas no Conselho Federal de Medicina

Veterinária. Afinal, outras entidades de
representação profissional já realizam
eleições de Conselhos pela via direta. É
intolerável, que no Brasil do século XXI,
após 30 anos da abertura democrática,
ainda tenhamos processos indiretos de
escolhas de nossos representantes no
CFMV. O Sindicato defende mais transparência, democracia e abertura política,
o CFMV é um patrimônio da sociedade
e deve nortear-se pelos princípios constitucionais consagrados na Constituição
Federal.

Parceira do Sindimev-Ba, a Sociedade de Medicina
Veterinária da Bahia realiza eventos de promoção
e valorização da categoria
Uma das instituições parceiras do Sindicato dos Médicos Veterinários da Bahia,
a Sociedade de Medicina Veterinária da
Bahia (SMVBA) procurou promover a
profissão por meio de cursos e apoio a
eventos das mais diversas especialidades.
A SMVBA continua com a realização de
cursos de especialização em convênio
com União Metropolitana de Educação
e Cultura (Unime), concluindo em 2010
mais uma turma na área de Defesa Sanitária Animal, composta por 25 médicos
veterinários. Com o objetivo de incentivar
novos profissionais, a sociedade realizou
programação de apoio com estudantes
das universidades Federal da Bahia e
Estadual de Santa Cruz, além dos estudantes da Unime. Dentro da programação
foram dadas as boas vindas aos alunos
novos na passagem do ‘Dia do Médico
Veterinário’.
Ainda na área de cursos, a sociedade promoveu o 1º Curso de Qualificação
Técnica em Defesa Agropecuária destinado aos profissionais de nível médio da

Agência Estadual de Defesa Agropecuária
da Bahia (Adab).
Anualmente, também, a SMVBA dá
apoio administrativo à Associação dos Exalunos da Escola de Medicina Veterinária
da UFBA, no evento de homenagem àqueles que completaram 50 anos de diplomação. O evento acontece na Casa do Médico
Veterinário, de propriedade da Sociedade,

localizado no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador. A Sociedade participou também do Congresso Brasileiros de
Tecnologia de Alimentos e do Congresso
Brasileiro de Zootecnia, além das comemorações pelos 100 anos de criação da
Escola Veterinária do Exército, promovido
em parceria com a Escola de Administração do Exército, com sede em Salvador.
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Inoperância e falta de diálogo dos conselhos
prejudica médicos veterinários
A realidade dos Médicos Veterinários no
Brasil, e principalmente, no estado da
Bahia exigem mudanças. A atuação tímida, até mesmo passiva, das entidades médicas veterinárias foi uma tônica presente
nos últimos anos, inclusive, no Sindicato,
deixando o médico veterinário sempre isolado e jogado à própria sorte. Sabemos que
os médicos veterinários não são ingênuos
e já perceberam os movimentos eleitorais
oportunísticos, antidemocráticos e demagógicos presentes nas ultimas eleições do
CRMV-Ba, seguidos de manobras escusas,
intervenções arbitrárias e disputas judiciais, patrocinadas pela chapa derrotada,
com apoio do CFMV.
É preciso acabar com o uso político
e pessoal do sistema CFMV/CRMV, formou-se uma casta de privilegiados, que
se utiliza da sua estrutura financeira, uso
de diárias, nepotismo, viagens, em detrimento dos interesses maiores da classe
médica veterinária. É necessário resgatar
a imagem do Médico Veterinário perante
a Sociedade, e muito pouco tem sido feito
pelo sistema CFMV/CRMV. Ficamos perplexos e estranhamos tamanho interesse
pelos cargos do sistema CFMV/CRMV uma
vez que não são remunerados; no CFMV, a
continuidade administrativa já dura cerca
de 30 anos. Na Bahia, não é diferente há
dirigentes com mais de 20 anos na casa.
Este continuísmo, além de abusivo e antidemocrático, pois até o exercício da Presidência da República está limitada a dois
mandatos consecutivos, desperta mal-estar aos médicos-veterinários e zootecnistas atuantes no país, onde existem valores
exponenciais, capazes de administrarem a
entidade com zelo e competência.
Outra questão, é a urgente necessidade
de adequação das taxas de cobrança visando a realidade da classe médica veterinária, respeitando as diferenças regionais e
atribuindo um processo democrático de
definição desta cobrança, inclusive critérios de isenção por tempo de serviço.
Consideramos exorbitante o valor cobrado, diante da inoperância e falta de protagonismo em defesa dos médicos veteriná-

rios. Infelizmente, o CRMV-Ba encontra-se
abandonado, não há plantões de conselheiros, não vemos tratamento digno aos
médicos veterinários denunciados e falta
empenho na fiscalização do exercício ilegal da profissão, o charlatanismo impera
na Bahia, até material de consumo e expediente estão faltando na sede, a exemplo
de papel higiênico, enfim, é o caos.
Além da falta de atuação do CRMVBa nas áreas de sua competência, o órgão não possui nenhum prestigio social,

seus dirigentes não são chamados para
opinar sobre temas relevantes em debate
na sociedade, falta articulação politica
no desempenho de seu papel como defensor da medicina veterinária, pouco ou
nada é formulado em termos de legislação estadual, concursos públicos não são
questionados judicialmente, em áreas de
atuação do médico veterinário, enfim, um
total descaso pela exercício de nossa profissão. Basta! Estamos de olho e exigimos
mudanças já.

Mobilização para impedir reeleições no Sistema CFMV/CRMV
Em breve teremos eleições no sistema
CRMV/CFMV. Os médicos veterinários
e os zootecnistas devem ficar atentos e
se mobilizarem para impedir a reeleição e, conseqüentemente, a permanência ad eternum do atuais dirigentes. O
conjunto da categoria deve resistir, de
forma democrática, contra esta agressiva máquina de poder. É preciso que
haja uma contraposição dos profissionais inscritos nos conselhos regionais
do País à eleição indireta do CFMV. É
necessário um obstinado movimento
seguido de uma ampla mobilização,
questionando este modelo desigual
que impera há tempos pelas autarquias. Nesse processo, utilizam-se mecanismos de representação originária
do arbítrio, com práticas de clientelismo e fisiologismo, tornando o embate
nas urnas injusto. Infelizmente, os
dirigentes do CFMV se entrincheiram
no cargo e insistem em não largá-lo,
se perpetuam no poder utilizando de
reeleições sucessivas em pleitos anacrônico e antidemocrático da época
do regime militar. Esse agrupamento
compõe um colégio eleitoral restrito,
assegurando a qualquer candidato que
está no cargo a sua recondução indefinidamente.

É lamentável, mas vemos um total
desprezo pela cidadania, ética, justiça
e compromisso com essas duas importantes categorias profissionais. É inaceitável o desapreço que estes dirigentes têm pelo exercício da democracia,
pois insistem em preservar um sistema eleitoral autoritário, fisiológico e
sem transparência. Em pleno século
21, o sopro da liberdade ainda não
aportou no CFMV, e vemos os CRMVs
reféns de ameaças e retaliações, quando contrariam a vontade do “chefe”.
Estas instituições deveriam acompanhar os novos tempos, o Brasil mudou,
os avanços sociais e culturais são significativos, a modernização é inexorável, mas o que vemos é o retrocesso e
o atraso, se existisse vontade política
e respeito pelo estado democrático de
direito, esse sistema seria exercitado
em toda a sua plenitude, como vemos
em outras categorias e no próprio sistema politico democrático e republicano brasileiro. Portanto, é preciso
reivindicar mudanças, transparência
e eleições diretas no CFMV! O sindicato está de olho e exigirá respeito com
a classe médica veterinária. É preciso
construir um Conselho de todos, um
sistema CFMV/CRMV para todos nós!
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Novo site

Prezados Colegas,
Inicia-se um Novo Ano. As esperanças renovam-se. Desejamos a todos um Ano
Novo de muito sucesso profissional e pessoal, saúde e paz.
As previsões indicam que 2011 será um ano de muitas realizações. Que os Anjos
digam amém!
Muitos colegas têm nos perguntado sobre a situação em nosso CRMV-BA. Não
desistimos de lutar. Não podemos nos calar diante de uma situação que vai de
encontro aos princípios éticos e morais.
Os processos continuam na Justiça Federal e até o momento, em nenhum deles,
o mérito da questão foi julgado, ou seja, em nenhum deles, foi decidido pela
Justiça se o motivo da cassação da nossa chapa pelo CFMV, foi correta ou não,
tendo como alegação o fato de uma lista de apoio a candidatura da chapa com
assinaturas de 98 profissionais, com duas assinaturas de inadimplentes, restando
96, todos adimplentes, quando a Resolução que normatiza o processo eleitoral
nos CRMV’s exigia apenas uma lista de apoio com 35 nomes adimplentes, devido ao número de inscritos no CRMV-BA aquela época, ser entre 3001 a 5000
profissionais.
Portanto, os processos judiciais não transitaram em julgado, como costumam
afirmar aqueles a quem interessam essa situação perdure no CRMV-BA.
É inadmissível aceitarmos a nomeação definitiva de uma chapa que não alcançou maioria absoluta dos votos e assim, não representa a vontade soberana dos
eleitores como determina a nossa “Lei Maior” (Lei 5.517/68); a batalha judicial
não terminou, podendo a situação ser decidida a qualquer momento e ainda
mais, não podemos concordar com a criação de um novo interstício 2010-2013,
pois o último processo eleitoral ocorrido em 2008 era para o triênio 2008-2011.
É inaceitável que o CFMV, sem nenhuma decisão Judicial, apenas consubstanciado por dois acórdãos n°. 14 e n°. 09, emanados de seu plenário, datados de
07/11/2008 e 11/12/2009 respectivamente, tome um posicionamento tão absurdo,
todavia em função dos seus interesses.
É também de se indagar se os colegas empossados dessa maneira, sentem-se
confortáveis e eticamente tranquilos com essa situação.
De tudo, ainda fica uma outra pergunta: Por que não se realiza novo processo
eleitoral no CRMV-BA?
A resposta para esta pergunta teremos neste ano de 2011, após a eleição para
o CFMV.
Despedimo-nos dos colegas com a convicção de que fizemos tudo o que poderia
ser feito. Confiamos na Justiça Brasileira e acreditamos que, em breve futuro, a
decisão será em favor da ética, da moral e do bem comum.
Aguardemos!
Cordialmente
Chapa “Ampliação com Interiorização”
Eleita democraticamente!
Cassada vergonhosamente!

Sindicato lança site para
se aproximar ainda mais
de seus representados
Com o objetivo de aproximar ainda
mais os médicos veterinários
do seu sindicato e deixá-los
informados, o Sindimev-BA lançou
um site (www.sindmev.org.br).
Utilizado como uma ferramenta
ágil, dinâmica e interativa, o
site do sindicato tem notícias,
informações sobre filiação e suas
vantagens, como uma assessoria
jurídica à disposição do associado
e convênios, legislação, artigos,
além de links para as principais
entidades da categoria. Ainda
na missão de divulgar cada vez
mais as mobilizações, conquistas
e eventos que a nova diretoria
pretende intesificar, o sindicato
aderiu à redes sociais, com
perfis no Orkut, no Facebook
e no Twitter. A atual diretoria
do Sindimev-BA está firme no
compromisso de melhorar a
comunicação do Sindicato com
os seus representados. Acesse o
nosso site: www.sindmev.org.br.
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Agenda
V CONGRESSO LATINO
AMERICANO E XI CONGRESSO
BRASILEIRO DE HIGIENISTA
DE ALIMENTOS
Datas

26 a 29 de abril de 2011
Local

Salvador – Ba
Informações

www.cbmvha.org.br

XXXV CONGRESSO
DA SOCIEDADE DE ZOOLÓGICOS
DO BRASIL
Datas

30 de março a 02 de abril de 2011
Local

Expo Gramado – RS
Informações

www.congressoszb2011.com.br

XXXVIII CONGRESSO
BRASILEIRO DE MEDICINA
VETERINÁRIA DO BRASIL
Datas

01 a 04 de novembro de 2011
Local

Florionopólis – SC
Informações

www.conbravet2011.com.br

III CONGRESSO INTERNACIONAL
E X SIMPÓSIO DE NUTRIÇÃO
ANIMAL DA CBNA
Datas

30 a 31 de março de 2011
Local

São Paulo – SP

Informativo sindimev-ba

Bisturi
Mobilização
O Sindimev-Ba participou, no dia 18/01, da Mobilização Nacional convocada pela
CUT, onde trabalhadores foram às ruas por salário mínimo de R$ 580,00, correção
na tabela do Imposto de renda e reajustes das aposentadorias. Na lavagem do Bonfim
engrossamos as fileiras com outros sindicatos na luta pela reabertura das negociações
com o governo estadual e pagamento da URV.

Servidores públicos
Servidores públicos estaduais estão mobilizados e solicitam a imediata reabertura da
mesa de negociação com o governo da Bahia. Na pauta geral estão o arrocho salarial,
falta de ampliação do quadro de servidores, reposição salarial acima da inflação e
cronograma de pagamento da URV. As nossas bandeiras de luta são implantação
do salário mínimo profissional, concursos públicos na ADAB, EBDA, Bahiapesca e
CDA, relotação dos servidores do extinto IBB, isonomia e reenquadramento salarial
na ADAB, avanços no plano de cargos e carreiras dos Fiscais Estaduais, solução dos
passivos trabalhistas e implantação do PCS da EBDA.

Denúncia
O sindicato denuncia que em várias cidades do interior tem proliferado a figura do
falso médico veterinário, o famoso charlatão. É importante que os colegas denunciem ao CRMV-Ba e ao Ministério Público para que apurem os fatos. Para facilitar a
comprovação é preciso reunir provas, além de testemunhos.

Controle de animais
Depois de São Paulo, Rio Grande do Sul, agora foi o estado de Pernambuco que proibiu o sacrifício de animais sadios por órgãos de controle de zoonoses. A ação visa
controlar as zoonoses e conter a superpopulação de cães e gatos nas ruas, estipulando
a obrigatoriedade de controle populacional (esterilização), educação e identificação
e registro dos animais pelo poder público. Enquanto isso, na Bahia, o movimento de
defesa dos animais seguem um intenso trabalho para divulgar medidas e conscientizar prefeituras e seus órgãos de controle de zoonoses da necessidade de estabelecer
programas de controle animal, sem a eliminação sistemática de cães e gatos. Em
Salvador, o prefeito insiste em descumprir os termos do TAC proposto pelo Ministério
Público e assinado com as entidades protetoras de animais.

Informações

(19) 3232-7518
cbna@lexxa.com.br
ou www.nutricao.vet.br/cbna.php

XXXII CONGRESSO
DA ANCLIVEPA
Datas

27 a 30 de abril de 2011
Local

Centro de Cultura e Convenções
Goiânia – GO
Informações

(11) 3205-5070 (11) 3205-5000
secretaria@anclivepa2011.com.br
ou www.anclivepa2011.com.br
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