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Capa

Organizadores do
evento: Dra. Cristina
Grootenboer, Secretária
Geral do CRMV-RJ e
Dr. José Luis Peçanha
Rosa, conselheiro do
CRMV-RJ.

II Fórum de Saúde Pública e
Meio Ambiente do CRMV-RJ em destaque
Nos dias 29, 30 e 31 de março,
o CRMV-RJ promoveu o II Fórum de
Saúde Pública e Meio Ambiente na
UERJ com temas atuais sobre saúde

pública e meio ambiente. O evento
foi um sucesso com a presença de
cerca de 600 pessoas no total dos
três dias.

Conselho Itinerante na cidade de Vassouras
Nos dias 16 e 17 de março, o CRMV-RJ promoveu o Conselho Itinerante em Vassouras com o objetivo de
interiorizar as ações administrativas,
incluindo a fiscalização e tesouraria.
Além disso, profissionais e acadêmicos
participaram do 1° Ciclo de Palestras
para Responsáveis Técnicos (RT) das
áreas de produtos de uso veterinário
e produtos para alimentação animal.
Conheça as palestras do evento:

• Obrigatoriedade do RT no campo
da alimentação animal e profissões
regulamentadas para função - Dra.
Aline Gils Sampaio (SEFAG/MAPA).
• Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário - Dr. Alexandre Canedo de
Magalhães (SEFAG/MAPA).
• Responsabilidade Técnica Civil e Criminal - Dra. Martha Mariotti, assessora jurídica do CRMV-RJ.

Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Estado do Rio de Janeiro

I M P R E S S O

Endereço: Rua Torres Homem, 475, Vila Isabel
CEP 20551-070 – Rio de Janeiro/RJ
Tel.: (21) 2576 7281– Fax: (21) 2576 7844
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Editorial

Renovação da vida!
O mês de abril foi tragicamente marcado com o massacre de Realengo. O assassinato em massa causou comoção no
país e teve ampla repercussão em noticiários internacionais. Esse editorial é dedicado as vítimas desse crime bárbaro!
Abril é também o mês da Páscoa, a festa
cristã que celebra ressurreição de Jesus
Cristo, onde é celebrada a renovação da
vida. A reflexão que fazemos após a tragédia é o recomeço, a renovação da vida!
Tanto terror no mundo por falta de acreditar na vida, no amor ao próximo, na
fraternidade, na solidariedade, na busca
do perdão.

13 de maio é Dia do Zootecnista ....
..................................... PAG. 07

• Comercialização de vacinas contra
febre aftosa, brucelose e raiva dos
herbívoros Insumos Pecuários - Dra.
Luciana Acioli (SEAPEC-RJ).
• Você conhece seu cliente? - Dr. Renato Campello Costa, conselheiro do
CRMV-RJ.
• Vigilância Sanitária e Responsabilidade Técnica-Ferramentas de Alimento
Seguro - Dr. José Luis Peçanha Rosa
(Vigilância Sanitária do município
do Rio de Janeiro e conselheiro do
CRMV-RJ)
PAG. 03
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Agenda
UNIGRANRIO - Curso de Pós-Graduação em Segurança Alimentar
Data: 2011 (12 meses) • Coord. Prof. Dr. Alfredo Tavares Fernandez
Local: UNIGRANRIO Campus Duque de Caxias • RJ
Informações: 0800-282 0007 • www.unigranrio.br • altafe@ig.com.br
CURSO AVANÇADO DE ULTRASSONOGRAFIA VETERINÁRIA
Data: Abril e Maio de 2011
Local: Rio de Janeiro • RJ (Coordenação Dra. Solange Carné)
Informações: (21) 3150-3914 / 3150-3915 • www.radiovet.com.br
Curso de cardiologia & eletrocardiografia - teórico/prático
Dr. Moyses Fonseca Serpa. MV. MSc.
Data: Abril a julho de 2011, de 09:00 às 17:00 (quartas-feiras)
Local: São Cristóvão • RJ (5 vagas)
Informações: (21) 2589-6024 / 2589-6867 • mserpa@oi.com.br
Curso de contensão e biologia de animais silvestres
Data: Maio e Junho de 2011 (1 aula semanal de 3 h totalizando 24 h)
Local: Niterói • RJ
Informações: (21) 7865-0777
vicvet08@yahoo.com.br • Prof. Dr. Marco Janackovic

VI Curso teórico - prático de ultrassonografia em pequenos animais
Data: 07 de maio a 10 de julho de 2011 (70 horas/aulas sábados e domingos
(quinzenais)
Local: Centro Clínico e apoio ao Diagnóstico Veterinário • LABOVET
Informações: (21) 3406-8635 / 2412-2470 • www.cursoslabovet.blogspot.com
Atualização em nefrologia e oftalmologia em mediciana veterinária
Data: 07 e 14 de maio de 2011 (09:00 às 18:00 h)
Local: Instituto Philipe Shouchard • Jardim Botânico • RJ
Informações: (21) 9429-7502 • aulas.biovet@yahoo.com
CRMV-RJ | Solenidade em homenagem ao dia do zootecnista
Data: 13 de maio de 2011 (09:00 h)
Local: UFRRJ • Auditório dos Zootecnistas • Seropédica
Informações: crmvrj@crmvrj.org.br
Aperfeiçoamento em monitorização cardiovascular e respiratória para o clínico de pequenos animais
Data: 16 e 17 de maio 2011
Local: Barra da Tijuca • RJ
Informações: www.pecvetrj.com.br • pecvetrj@gmail.com
VI Jornada grupo Fowler - cirurgia em animais selvagens
Data: 17 a 20 de maio de 2011
Local: Curitiba • PR
Informações: (41) 3387-6045 • www.grupofowler.org

6º Ciclo de capacitação para responsáveis técnicos em
estabelecimentos varejistas
Data: 02 a 21 de maio de 2011
Local: Del Castilho • RJ
Informações: (21) 2584-2822 • www.unimevrio.com.br

I Curso teórico prático em diagnóstico de claudicação em equinos
Data: 21 e 22 de maio de 2011
Local: Centro de Reprodução Equina Jacob • Itaguaí • RJ
Informações: (21) 8704-1810 / (32) 8405-1810
juliorep@ufrrj.br • www.reproducaoequino.com.br

UFRRJ - IV Ciclo de atualização do cavalo atleta
Data: 06 e 07 de maio de 2011
Local: Escola de Equitação do Exército • Rio de Janeiro
Informações: (21) 7533-1817 (Vinicius Pimentel) • www.ufrrj.br/ladeq

XIX Congresso brasileiro de reprodução animal
Data: 25 a 27 de maio de 2011
Local: Recife • PE
Informações: www.cbra.org.br

Movimentação de Pesssoas Físicas
MÉDICOS VETERINÁRIOS - Inscrição
3628 - Emidio Gil Barreto de Carvalho (Reabertura)
4882 - Igor Ziccardi de Camargo Salles (Reabertura)
11032 - Ana Claudia Nogueira Alves
11033 - Bruna Silva dos Santos
11034 - Rosemar de Almeida Freitas
11035 “S” - Priscilla Cortizo Costa
11036 - Luciana Gomes Amaral
11037 - Ramiro Andrade da Silva
11038 - Elias Moraes Borges Neto
11039 - Gabriela Gomes Serrão
11040 - Milena Juvenal Virginio
11041 - Cassia Giselle de Assis Carvalho
11042 - Flavia Santana Moraes
11043 - Valeria da Costa Oliveira
11044 - Lorenna Fernandes Gonçalves de Oliveira
11045 - Andres Araujo Gutierrez
11046 - Marta Pifano Campos Guachalla
11048 - Andrea dos Reis Passos Pimentel
11049 - Danielle Fabiao Gomes Moreira Leitão
11050 - Maicon de Freitas Lopes
11051 - Andrea da Silva Lemos
11052 - Liliane da Silva Angelo
11053 - Camila Aguiar Simões
11054 - Nathalia Madeira Nizzo
11055 - Douglas da Nobrega Loyola
11056 - Pamela Figueiredo Pereira
11057 - Claudia Beatriz R. G. de Sequeiros Pereira
11058 - Lais Litwinczuk Lamarca
11059 - Alan Rios Leite
11060 “S” - Bruno Palmieri Soares
11061 - Raquel Milhomem Lange
11062 - Karla Fernandes Figueiredo
11063 - Elias Fernando Emmerick Junior
11064 - Henrique Marins Cordeiro
11065 - Patricia Gonçalves Antunes
11066 - Renato Leão Sá de Oliveira
11067 - Gustavo Leite Brandão
11068 - Clarissa Coelho da Rocha
11069 - Linton Leite Mattos
11070 - Daniela Velzi de Souza
11071 - Alice de Avelar Alberoni
11072 - Fernanda Soares de Menezes
11073 - Beatriz dos S. Chiappetta Nogueira Salgado
11074 - Maria Carolina Pinheiro Machado Ramalho
11075 - Joana Cruz Martins
11076 - Guilherme Esteves Gomes dos Santos
11077 - Adriana Catarina Andrade Cardoso
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11078 - Natalia Pinheiro Vidal
11079 - Camila de Souza Cerqueira Machado
11080 - Iara Oliveira Valerio dos Santos
11081 - Luiz Carlos dos Santos Leite Junior
11082 - Elisabete Lins Coppola
11083 - Mariana Braz da Motta Pereira
11084 - Debora Cavalcanti de Araujo
11085 - Suelen Cotias Netto
11086 - Dilma Ferreira Monteiro Sena dos Santos
11087 - Giselle Costard Soares da Silva
11088 - Rone Batista Botelho
11089 “S” - Paulo Roberto de Souza Marques
11090 - Vinicius Azevedo dos Santos
11091 - Taila Medeiros de Lemos
11092 - Renan Cabral Cevarolli
11093 - Juliana Borges de Aguiar
11094 - Daphne Bonilha Pinto
11095 - Tatiane Schuabb Emmerick
11096 - Maria Beatriz Gomes Mendes
11097 - Andre Elias Ribeiro
11098 - Pedro Paulo Costa David
11099 - Caroline Magalhães Cunha
11100 - Pedro Pinto dos Santos Souza
11101 - Jorge Henrique Chagas Ribeiro
11102 - Luana Andrade de Oliveira
11104 - Juliana Borges Perez
11105 - Luciana Teles de Matos
11106 - Leonardo das Neves Abreu
11107 - Nathalia Lopes do Patrocinio
11109 - Rafael Roberto Murillo
11110 - Mauricio Barcellos Bernardes Carvalheira
11111 - Leandro da Silva Conrado
11112 - Leonardo de Lima Bomfim
11113 - Ana Paula Macedo Ruggiero Couceiro
11114 - Heloisa Helena Miranda Verdan
11115 - Jacyara Mattos Victor
11116 - Hortencia Reis Folly
11117 - Michele Vieira de Azeredo
11118 - Daniela Fantini Vale
11119 - Vivian Fernandes da Costa e Silva
11120 - Ronan Fernando da Silva Barra de Aguiar
11121 - Tuane Conceição da Silva
11122 - Ariele Araujo Alves da Silva

Transferências recebidas de outros CRMVs
5901 - Raquel Peralva Ribeiro Romão (CRMV-MA)
11047 - Sheila Nogueira Ribeiro (CRMV-ES)

11113 - Ana Paula Macedo Ruggiero Couceiro (CRMV-SP)
11118 - Daniela Fantini Vale (CRMV-SP)

Transferências concedidas para outros CRMVs
2232 - Rossana Romano (CRMV-MG)
4318 - Augusto Frederico Alves dos Santos (CRMV-MG)
5272 - Cassio Henrique Caniello (CRMV-MG)
8209 - Regis Borges Figueiredo (CRMV-MG)
8498 - Silvana Acosta Rengifo (CRMV-RR)
9769 - Carlos Daniel Rocha Silva (CRMV-SP)
10424 - Simone Magalhães Soares Monteiro (CRMV-SP)

Cancelamentos de Inscrição – Por Óbito
0179 - Ivan Costa
1941 - Cezar Augusto de Almeida Rezende

Cancelamentos de Inscrição –
Por não exercício da profissão
1670 - Creusa de Souza Padilha Ribeiro
1790 - Delma Fernandes Tunala
5075 - Valeska Regina Soares Marques
5687 - Wilson Donegana Gouvea
7347 - Paola Cristina Brandão Ferreira
7445 - Michele Barbosa Francisco
7503 - Maisa Sampaio Rocha
7533 - Carolina Coropes
8198 - Rosana Goncalves de Oliveira
8777 - Jorge Orlando Santos de Matos
8799 - Fernanda de Sousa Lopes
9682 - Diogo Soares Leite
10012 - Tabata Lyra Mosso
10651 - Maira Batista de Faria

ZOOTECNISTAS
Transferências recebidas de outros CRMVs
788/Z - Gabriel Amendola de Sinome (CRMV-MT)

Cancelamentos de Inscrição Não exercício da profissão
555/Z - Bruna Adese Lopes
749/Z - Eveline Medeiros Serra
774/Z - Elisa Cristina Modesto

Editorial

Romulo Spinelli,
presidente do CRMV-RJ

Renovação da vida!

O

mês de abril foi tragicamente marcado com o massacre de
Realengo. Na manhã do dia 07 de abril, Wellington Menezes de Oliveira, 23 anos, invadiu a Escola Municipal Tasso da
Silveira, localizada no bairro de Realengo da cidade do Rio de Janeiro, armado com dois revólveres disparando contra os alunos
presentes. 12 crianças foram mortas e muitas ficaram feridas.
Wellington foi interceptado por policiais, cometendo suicídio.
O assassinato em massa causou comoção no país e teve ampla repercussão em noticiários internacionais. Esse editorial é
dedicado as vítimas desse crime bárbaro! Porém, em apenas 09
dias após o terror, voluntários entre moradores do bairro, alunos
e ex-alunos, fizeram um mutirão para pintar a escola da tragédia e quase 150 pessoas presentes deram um abraço simbólico
em homenagem às vítimas para anemizar a dor e dar o primeiro
passo do recomeço. As aulas no local estão voltando aos poucos
com apoio do governo e da comunidade. Abril é também o mês
da Páscoa, a festa cristã que celebra ressurreição de Jesus Cristo,
onde é celebrada a renovação da vida. A reflexão que fazemos
após a tragédia é o recomeço, a renovação da vida! Tanto terror
no mundo por falta de acreditar na vida, no amor ao próximo,
na fraternidade, na solidariedade, na busca do perdão. Se cada
um de nós começar a acreditar na renovação da vida, praticando
esses conceitos com nosso semelhante, animais, com nosso Planeta Terra, certamente viveremos em tempos de paz. Comece-

Se cada um de nós começar a acreditar na
renovação da vida,certamente viveremos
em tempos de paz.
mos a praticar essa renovação em nossa profissão, que ao sairmos da faculdade, cheios de esperança, fizemos o juramento:
“Sob a proteção de Deus, prometo que, no exercício da Medicina
Veterinária, cumprirei os dispositivos legais e normativos, com
especial atenção ao código de ética, sempre buscando uma harmonização perfeita entre ciência e arte, para tanto aplicando os
conhecimentos científicos e técnicos em benefício da prevenção
e cura de doenças animais, tendo como objetivo o homem. E
prometo tudo isso fazer, com máximo respeito à ordem pública
e aos bons costumes, mantendo o mais estrito segredo profissional das informações de qualquer ordem, que, como profissional
tenha eu visto, ouvido ou lido, em qualquer circunstância em que
esteja exercendo a profissão. Assim eu prometo”.
Acreditar, como está sendo veiculado no comercial de um
refrigerante, que os bons são a maioria, dentre as razões apresentadas na publicidade, destaco que para cada corrupto existem 8 mil doadores de sangue, o que mostra que acreditamos
na renovação da vida. Doar sangue é salvar vidas! Para encerrar essa reflexão, fica aqui um pequeno exemplo de recomeço:
o governo antecipa a campanha de desarmamento para maio.
Segundo estudos divulgados, para cada 18 armas retiradas das
ruas ou das casas, uma vida é salva.

Atividades e Notícias
Conselho Itinerante na cidade de Vassouras
Nos dias 16 e 17 de março, o CRMV-RJ promoveu o
Conselho Itinerante em Vassouras na Universidade Severino
Sombra. Com o objetivo de interiorizar as ações administrativas, incluindo a fiscalização e tesouraria, o conselho
disponibilizou aos profissionais e empresas da cidade, serviços como atualização cadastral, responsabilidade técnica,
parcelamento de débitos, entre outros. Além disso, cerca de
150 pessoas, entre profissionais e acadêmicos, participaram
do 1° Ciclo de Palestras para Responsáveis Técnicos (RT)
das áreas de produtos de uso veterinário e produtos para
alimentação animal. “A finalidade do ciclo de palestras foi
debater as responsabilidades e atribuições dos RTs. Foi uma
oportunidade de educação compartilhada”, explicou Dra.
Cristina Grootenboer, Secretária Geral do CRMV-RJ. A abertura do evento foi feita pelo Conselheiro Dr. Sergio Emerick.
“O Conselho Itinerante é fundamental para os acadêmicos conhecerem os serviços do CRMV-RJ. Em contrapartida,
trazer para a universidade através do ciclo de palestras, os
profissionais do mercado, é uma oportunidade de trocar
experiências e firmar parcerias”, falou a Coordenadora do
Curso de Medicina Veterinária da Universidade, Dra. Ana
Paula Martinez de Abreu.

Reunião Administrativa dos CRMVs da região sul
Nos dias 23 e 24 de março, o CRMV-RJ participou da
Reunião Administrativa dos CRMVs da Região Sul e Convidados, na cidade de Curitiba, representado por Dr. Rômulo
Spinelli (Presidente), Martha Mariotti (Assessora Jurídica),
Alcir de Souza (Setor de Pessoal), Cláudia Sampaio (Fiscalização), Carla Simone Pereira (Tesouraria) e Kátia Brito
(Diretoria). O objetivo foi discutir temas ligados à administração, fiscalização e assessoria jurídica. Participaram os
CRMVs do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato
Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraíba, Ceará,
São Paulo e do Distrito Federal.

Eleição para Diretoria do CRMV-RJ
Segundo o 4° parágrafo do art. 47 da Resolução do CFMV
n° 958/2010, que normatiza o processo eleitoral nos CRMV`s
e dá outras providências, havendo apenas uma chapa, esta
será eleita por escrutínio secreto e com qualquer número de
votos válidos. Votos nulos e em brancos serão descartados.
Atenção: O voto é obrigatório independente do número
de chapas inscritas. A falta a eleição ocasionará pena de multa pecuniária. Caso encontre-se em débito com o CRMV-RJ,
regularize sua situação para ter direito ao voto. Os débitos
anteriores a 2008 poderão ser pagos com desconto.
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Fórum de Saúde Pública e Meio Ambiente
do CRMV-RJ em destaque

N

os dias 29, 30 e 31 de março, o
CRMV-RJ promoveu o II Fórum
de Saúde Pública e Meio Ambiente na
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). O Presidente do CRMV-RJ,
Dr. Rômulo Spinelli fez a abertura do
evento e falou sobre a dedicação dos
organizadores em trazer temas de saúde pública e meio ambiente no campo
da veterinária e zootecnia, através de
palestras gratuitas abertas ao público.
Segundo a Dra. Cristina Grootenboer,
Secretária Geral do CRMV-RJ e coordenadora do fórum, “foi uma oportunidade de atualização em assuntos pautados nas legislações vigentes, projetos
que estão sendo realizados por profissionais na área da saúde pública e do
meio ambiente. Nesse universo foi discutida a sustentabilidade, tema globalizado que envolve diversas classes profissionais, além da medicina veterinária
e zootecnia”, afirma.
No 1º dia do evento (29/03), o Dr. Silvio Valle, da Fiocruz, ministrou a palestra
Transgênicos, Saúde e Meio Ambiente.
Ele falou sobre o que há de alimento
transgênico no mercado, quais são as
tecnologias usadas principalmente na
produção de vacinas, engenharia genética, segurança alimentar, biossegurança
e o papel do médico veterinário nesse
universo. O Dr. Sávio Freire Bruno, da
Universidade Federal Fluminense (UFF),

apresentou o tema Fauna Ameaçada de Extinção no Brasil e a Responsabilidade
do Médico Veterinário na Saúde Ecossistêmica e mostrou os animais listados pelo
IBAMA da fauna brasileira ameaçados de extinção e os programas de preservação
ambiental. “Para que possamos preservar os ecossistemas existentes, precisamos
primeiro conhecê-los e como profissionais da classe ter um posicionamento científico e político para propor alternativas de preservação ambiental”, falou Dr. Sávio. A
Dra. Rosa Maria Antunes, da Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária (SEAPEC),
ministrou a palestra Educação Sanitária e Meio Ambiente, divulgando o trabalho de
educação e sensibilização desenvolvido pela defesa sanitária, que visa a participação
comunitária na prevenção e promoção da saúde. Temas como Raiva, Febre Aftosa,
Brucelose, são levados para as escolas da comunidade através do Projeto Educação
Sanitária nas Escolas Rurais (PESER-RJ) com palestras e materiais educativos para
adultos e também para crianças. O Dr. Renato Campello Costa, conselheiro do CRMVRJ, apresentou a tema Bem Estar Animal, Compromisso Social, Dever Profissional,
mostrando o que a legislação vigente preconiza sobre bem estar animal, na clínica, na
produção animal e na pesquisa e ensino. “Devo lembrá-los que o abate humanitário
é lei e deve ser cumprido e cobrado por profissionais da classe, principalmente os
que atuam como RTs de Matadouros-Frigoríficos”, explicou Dr. Renato. Ao final desse
dia, a Sociedade Mundial de Proteção Animal (WSPA) fez a exibição do documentário
Animais Seres Sencientes.
No 2º dia de evento (30/03), o Dr. Leonardo Vicente, da SEAPEC, ministrou a palestra Uso de Agrotóxicos. Aspectos de segurança e impacto do uso de agrotóxicos
foram pautados, bem como a educação sanitária para os produtores rurais sobre a
devolução das embalagens e descartes das sobras desses produtos. “São promovidos
cursos de uso seguro de agrotóxico, campanhas de recolhimento das embalagens
vazias de agrotóxicos, entre outras atividades”, explicou Dr. Leonardo. Já a Dra. Jussara Ribeiro Nogueira do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) apresentou o tema
Licenciamento Ambiental e o Controle da Comercialização de Agrotóxicos, que teve
como foco o gerenciamento da comercialização e uso de agrotóxicos no Estado do Rio
de Janeiro. “A Central de Recolhimento das Embalagens Vazias de Agrotóxicos do RJ
está localizada na cidade de Paty de Alferes”, orientou a Dra. Jussara.
O tema Comercialização de Animais Silvestres foi abordado pelo Dr. Vinícius Modesto de Oliveiro ,do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA). O palestrante mostrou o trabalho desenvolvido no Centro de
Triagem do IBAMA (CETAS) do Estado do
RJ, localizado em Seropédica. Os assuntos em destaque foram o combate ao
tráfico de animais silvestres e a campanha nacional de proteção à fauna silvestre. “É sabido hoje que o tráfico ilegal de
animais silvestres constitui o 3º maior
tipo de crime que ocorre no Brasil, ficando apenas atrás dos de drogas e de
armas. Infelizmente, a região Sudeste é
a principal responsável por essa demanda. Estima-se que entre cada 10 animais
retirados da natureza, apenas um chega
vivo ao seu destino”, afirmou Dr. Vinícius.
Dra. Cristina Grootenboer agradeceu a
participação dos Drs. Wanderley Mendes de
Almeida e Eduardo Batista Borges (MAPA)
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Público presente no evento

A Dra. Cássia de Fátima Rangel, do Ministério da Saúde (MS), ministrou a palestra Vigilância Ambiental: Avanços e Perspectivas – Integralidade da Vigilância em
Saúde, aonde apontou os programas do MS de saúde ambiental de prevenção e controle dos fatores de risco. “os programas são: VIGIAGUA que é Vigilância em Saúde
Ambiental relacionada à qualidade da água para consumo humano e o VIGIPEQ,
vigilância em saúde de populações expostas a contaminantes químicos. São programas de vigilância da presença de contaminantes químicos nas águas subterrâneas e
superficiais, no solo, no ar e na biota”, explicou Dra. Cássia.
O tema Licenciamento Ambiental para as Atividades Agropecuárias foi abordado pelo Dr. Henrique Noronha F. de Brito do, INEA, e teve como destaque as legislações que regem as atividades agropecuárias abrangidas pelo código flores-

“Foi uma oportunidade de atualização em assuntos
pautados nas legislações vigentes, projetos que estão
sendo realizados por profissionais na área da saúde pública
e do meio ambiente”
Dra. Cristina Grootenboer, Secretária Geral do CRMV-RJ .

tal. A última palestra do 2º dia foi ministrada pela Dra. Michelle Goldan de Freitas
Tancredi em parceria com o Dr. Marcos Alexandre Silva, ambos da SEAPEC, com o
tema Licenciamento das Atividades Rurais e Industriais na Secretaria de Agricultura do Estado. O cadastramento de propriedades agropecuárias, controle
de zoonoses, a prática da defesa agropecuária e a inspeção sanitária em indústrias foram os temas abordados. “81% da agroindústria fluminense é familiar. O
Programa Prosperar do governo estadual incentiva a agroindústria familiar com
a finalidade de incrementar a produção do setor, através da criação de facilidades
para a legalização e adequação dessas empresas às normas vigentes, bem como
criar sistemas de crédito e canais de comercialização para o seu desenvolvimento.
São concedidos financiamentos para investimento e custeio para agricultores familiares”, finaliza Dra. Michelle.
No 3º dia do evento (31/03), o Dr. Valfredo Penchel e Tresse, do Departamento
de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses de Niterói, apresentou a palestra O
Médico Veterinário e o Programa de Saúde da Família (PSF): É Possível? que apontou a importância do médico veterinário para o programa com foco na prevenção

e promoção da saúde. O tema Controle
de Pombos Urbanos foi ministrado pela
Dra. Maria Luisa Marinho de Noronha,
do Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman. Ela abordou os
pombos como pragas urbanas e as formas de controle e manejo da espécie. O
Dr. Victor Hugo Amoroso de Mesquita,
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, apresentou a
palestra A inserção da Sustentabilidade
no Planejamento Estratégico da Cidade
do Rio de Janeiro onde mostrou os programas da secretaria para a cidade com
destaque para o Projeto Rio Capital da
Bicicleta. “Estão sendo construídas ciclovias e bicicletários por toda cidade como
incentivo do uso de bicicleta como meio
de transporte”, explicou Dr. Victor Hugo,
que distribuiu material informativo sobre o programa.
Direitos de Utilização dos Recursos
Hídricos do Estado do Rio de Janeiro:
Outorga da água foi tema da palestra
do Dr. Marcelo Torres, do INEA, que tem
o objetivo de minimizar os conflitos entre os diferentes setores através de outorga da água garantindo o seu acesso a
todos. O Dr. Guilherme Moreira do INEA
ministrou o tema Delimitação de Faixas
Marginais de Proteção no Estado do
Rio de Janeiro que teve como foco a demarcação para preservação e conservação das margens e matas marginais.
A palestra Programas de Sanidade Animal e Inspeção de Produtos de
Origem Animal ministrada pelos Drs.
Wanderley Mendes de Almeida e Eduardo Batista Borges, ambos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) encerrou o fórum. “O
ministério possui programas sanitários,
devidamente normatizados, com informações epidemiológicas e cuidados
preventivos e profiláticos”, explicou Dr.
Wanderley. Por fim, Dr. Eduardo afirmou que “a saúde do rebanho nacional
é fundamental para garantir o bom desempenho da cadeia produtiva e desenvolvimento da pecuária brasileira,
além da preservação da saúde pública”.
O evento foi um sucesso com a presença de cerca de 600 pessoas no total dos
três dias de fórum. Veja mais: as fotos
do fórum estão disponíveis na facebook do CRMV-RJ!
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Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado Rio de Janeiro
Balanço Financeiro – Jan/2011
Receita
Receita orçamentária
Receitas correntes
Receita de contribuições
Receitas patrimonial
Receitas de serviços
Outras receitas correntes

691.090,35
691.090,35
633.321,23
20.232,15
8.384,55
29.152,42

Receita extra-orçametária
Devedores da entidade
Despesas a regularizar
Consignações
Credores da Entidade
Entidades públicas credoras

34.801,89
1.676,01
12,00
22.982,26
3.388,66
6.742,96

Saldos do exercício anterior
Bancos-c/movimento
Bancos-c/arrecadação
Bancos-c/vinculada a aplicações

2.802.778,32
42.639,58
30.115,31
2.730.023,43

Total

3.528.670,56

Despesa
Despesa orçamentária
Despesas correntes
Despesa de custeio

136.741,46
136.741,46
136.741,46

Despesa extra-orçametária
Diversos responsáveis
Devedores da entidade
Despesas a regularizar
Restos a pagar
Consignações
Credores da entidade
Entidades públicas credoras

171.707,35
3.127,75
1.725,12
12,00
94.021,00
20.129,34
24.577,44
28.126,70

Saldos para o exercício seguinte
Bancos-c/movimento
Bancos-c/arrecadação
Responsável por suprimento
Bancos-c/vinculada a aplicações

3.220.221,75
54.992,38
30.115,31
4.200,00
2.786.255,58

Total

3.528.670,56

Romulo Spinelli de Miranda - Presidente
CRMV-RJ Nº 2.773
CPF: 306.482.207-10
Marcelo Hauaj de S. Pacheco - Tesoureiro
CRMV-RJ Nº 4.034
CPF 858.499.797-00
Anna Maria da Cunha - Contadora
CRC-RJ N° 7.712-1
CPF: 550.910.247-00
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ELEIÇÃO CRMV-RJ | Dia 07 de Junho de 2011 |
09h00 às 17h00

A

Comissão Eleitoral Regional (CER), tendo em vista a realização da Eleição
para Diretoria Executiva e Conselheiros do CRMV-RJ, Gestão 2011/2014,
encaminhou material e instruções necessárias ao pleito a todos os médicos veterinários e zootecnistas ativos, com inscrição principal no CRMV-RJ. A eleição será
no dia 07/06/2011, de 09h às 17h, nas Mesas Receptoras designadas para tal.
Informações Gerais
• O voto é pessoal e obrigatório e por falta não justificada, incorrerá o faltoso em
multa.
• São eleitores os médicos veterinários e zootecnistas possuidores de inscrição
principal no CRMV-RJ.
• O eleitor tem que estar em dia com a Tesouraria do Conselho.
• O eleitor tem direito a um voto: por correspondência ou pessoalmente, caso
em que este revoga aquele.

Instruções para votar pessoalmente
O profissional deve comparecer no dia 07/06/2011, de 09:00 às 17:00 h, ao
local da mesa receptora que corresponde ao seu endereço que consta no banco
de dados do CRMV-RJ (vide listagem abaixo), munido de documento de identificação civil ou profissional.
• Mesas Receptoras 001, 002 e 003 - Sede do CRMV-RJ (Rua Torres Homem,
475, Vila Isabel), para quem tem endereço cadastrado no CRMV-RJ em: Belford
Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Petrópolis, Queimados, Rio de Janeiro, São João de Meriti e Outros Estados.
• Mesa Receptora 004 - Niterói (Faculdade de Veterinária UFF - Rua Vital Brazil
Filho, 64 - Vital Brazil - Niterói), para quem tem endereço cadastrado no CRMVRJ em: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Guapimirim,
Iguaba Grande, Itaboraí, Magé, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, São
Pedro D´Aldeia, Saquarema, Silva Jardim e Tanguá.
• Mesa Receptora 005 - Seropédica (Instituto de Veterinária da UFRRJ - BR 465 km 7 (antiga Rio-São Paulo) - Seropédica), para quem tem endereço cadastrado
no CRMV-RJ nos em: Angra dos Reis, Itaguaí, Japeri, Mangaratiba, Paracambi,
Paraty e Seropédica.
• Mesa Receptora 006 - Campos dos Goytacazes (Unidade Regional SFA/RJ - MAPA
- Rua Saldanha Marinho, nº 378 - Centro - Campos dos Goytacazes), para quem
tem endereço cadastrado no CRMV-RJ em: Campos dos Goytacazes, Carapebus,
Cardoso Moreira, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã,
Rio das Ostras, São Fidelis, São Francisco do Itabapoana e São João da Barra.
• Mesa Receptora 007 - Itaperuna (Unidade Regional SFA/RJ - MAPA - Rua Senador Sá Tinoco, 574 - Centro - Itaperuna), para quem tem endereço cadastrado
no CRMV-RJ em: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara,
Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio
de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai.
• Mesa Receptora 008 - Nova Friburgo (Sociedade Médica de Nova Friburgo Rua Oliveira Botelho, 22 - Centro - Nova Friburgo), para quem tem endereço
cadastrado no CRMV-RJ em: Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo,
Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Santa Maria Madalena,
São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sapucaia, Sumidouro,
Teresópolis e Trajano de Morais.
• Mesa Receptora 009 - Barra Mansa (Unidade Regional SFA/RJ - MAPA: Rua Maria Luiza Gonzaga, nº 217 - Ano Bom - Barra Mansa), para quem tem endereço

cadastrado no CRMV-RJ em: Areal, Barra Mansa, Barra do Piraí, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Itatiaia, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty
do Alferes, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio
Claro, Rio das Flores, Três Rios, Valença, Vassouras e Volta
Redonda.

Zootecnia

Dr. José Paulo de Oliveiras - Pres. da Comissão
de Ensino de Zootecnia e Dr. Douglas Oliveira
Ramos - Pres. da Câm. Técnica de Zootecnia

13 de maio
Dia do Zootecnista

Instruções para votar por correspondência
O profissional que não puder comparecer pessoalmente para
votar, remeterá o seu voto por correspondência postada, obrigatoriamente, em agência dos Correios, registrada, em dupla
sobrecarta, opaca, fechada, endereçada ao Presidente da Comissão Eleitoral Regional, utilizando-se única e exclusivamente
do material fornecido pelo CRMV-RJ, da seguinte forma:
1. Preencher e assinar o “Documento de encaminhamento
de voto” e reconhecer firma de sua assinatura. Atenção:
conforme o parágrafo 3º do artigo 10, Resolução CFMV
958/2010, “O voto por correspondência só será válido se
o documento de encaminhamento estiver com firma reconhecida”.
2. Colocar o “Documento de encaminhamento de voto” no
envelope médio.
3. Cédula: Indicar o voto assinalando o quadrilátero correspondente à chapa.
4. Colocar a cédula assinalada no envelope pequeno. Atenção:
não pode haver qualquer inscrição neste envelope pequeno.
5. Colocar o envelope pequeno que contém a cédula, no interior do envelope médio.
6. Postar o envelope médio em agência dos Correios, carta
registrada.
Obs1: É de inteira responsabilidade do profissional assegurar que,
até o término da votação, seu voto por correspondência chegue à
caixa postal criada para receber tais votos.
Obs2: Serão considerados nulos os votos por correspondência postados
no dia da eleição no município em que se encontre a sede do CRMV-RJ
ou em qualquer outro que possua urna, permitindo o voto presencial.

Chapa Concorrente (Única)
Diretoria Executiva: Presidente - Cícero Araujo Pitombo (CRMV/
RJ nº 3562); Vice-Presidente - Marcelo Hauaji de Sá Pacheco
(CRMV/RJ nº 4034); Secretária Geral - Cristina Silva Grootenboer (CRMV/RJ nº 4595); Tesoureiro - Sergio Henrique Emerick
(CRMV/RJ nº 2583).

D

e 1968 a 2011, já se passaram alguns anos após a criação
do primeiro curso de Zootecnia no Brasil, que atualmente conta com mais de cem. Muitas lutas, conquistas, desafios,
alegrias, mas também algumas derrotas e tristezas. O que importa é que este somatório tem sido positivo. Temos observado que a profissão tem crescido ano a ano, destacando-se cada
vez mais, e gradativamente, ocupando o espaço que lhe pertence. Apesar de ações corporativistas de alguns, a Zootecnia
não esmorece e continua firme, pois a sua história é construída
acima de tudo por um fator muito simples: Competência.
O nosso saudoso Octávio Domingues, Patrono da Zootecnia
Brasileira, com certeza onde estiver, estará feliz por ver a sua
iniciativa ter dado certo. A sua luta não foi em vão, pois permitiu a formação de profissional preparado e capaz de preencher
as necessidades existentes em um país cuja principal vocação é
a agropecuária. Considerando a dinâmica da Zootecnia, o MEC
estabeleceu novas diretrizes curriculares para atendimento
aos cursos de Zootecnia existentes no país. Elas estão em fase
de implementação, com novas áreas de atuação, reformulação das disciplinas e conteúdos programáticos, possibilitando
aos novos profissionais conhecimentos mais atualizados e que
atendam a nova realidade do mercado de trabalho.
13 de maio é o dia em que foi proferida em Uruguaiana-RS,
a primeira aula para o primeiro curso de Zootecnia. Daí, a importância da comemoração deste dia. Mas, todos os dias são
importantes para estes profissionais, que em suas diferentes
áreas de atuação por este Brasil afora, se dedicam o ano todo,
trabalhando, planejando, gerenciando e produzindo alimentos nobres, tão importantes para a saúde de nossa população,
bem como para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro.
A todos os Zootecnistas do Estado do Rio de Janeiro e do
Brasil, expressamos às nossas “Saudações Zootécnicas” e os
parabéns pela passagem no nosso dia maior.

Conselheiros Efetivos: Eulógio Carlos Queiroz de Carvalho
(CRMV/RJ nº 0793), Irineu Machado Benevides Filho (CRMV/
RJ nº 1757), Ismar Araujo de Moraes (CRMV/RJ nº 2753), Jonimar Pereira Paiva (CRMV/RJ nº 4647), José Luis Peçanha
Rosa (CRMV/RJ nº 2631) e Paulo Henrique Pereira de Moraes
(CRMV/RJ nº 496/Z).
Conselheiros Suplentes: Daniele Medeiros Novellino (CRMV/
RJ nº 5608), Gustavo Almeida Gonçalves (CRMV/RJ nº 5126),
Jorge Antonio de Moura Teixeira (CRMV/RJ nº 1730), Marcio
Pinto de Castro (CRMV/RJ nº 4935), Regina Helena Ruckert Ramadinha (CRMV/RJ nº 1001) e Renato Borges Pacheco (CRMV/
RJ nº 4122).
Comissão Eleitoral Regional
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Empreendedorismo no ensino da Medicina Veterinária

“D

iminuir a distância entre universidade e a empresa garante a empregabilidade do recém-formado”, afirma
a Profª Drª Nádia Almosny, a primeira mulher a assumir a direção da Faculdade de
Veterinária da Universidade Federal Fluminense (UFF). A preocupação com o ensino
da prática da profissão e a oferta de condições adequadas é o foco de sua gestão
com resultados expressivos na qualidade
do curso. Nos últimos concursos para o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o índice de aprovação
de alunos da UFF foi de 20%, considerado
elevado. “Esse resultado é fruto do trabalho dos docentes motivados”, fala.

“A finalidade de aproximação do mercado com vida acadêmica é tornar o aluno
competitivo. Através de investimento nas
aulas práticas, na pesquisa aplicada, na capacitação do corpo docente visando a captação de recursos junto aos órgãos de fomento às pesquisas”, explica Profª Nádia.
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A Diretora aponta ainda que investimentos básicos são fundamentais para a formação dos alunos e na motivação dos professores. Para isso, a faculdade está sendo
reformada e também está sendo construído um prédio novo com 06 andares para ampliação das salas de aula e dos laboratórios com verba do MEC. Recentemente, foram
adquiridos equipamentos modernos de diagnóstico molecular, para análise de alimentos por cromatografio e ultrasson com doppler colorido. “O aluno precisa ter contato
com esta tecnologia ainda na faculdade”, diz ela.
As parcerias com as empresas são fundamentais no aprendizado da profissão.
“Temos docentes oriundos da indústria de produção que estão antenados com o
mercado de trabalho e convênios visando maior oferta de estágios. Além disso, egressos retornam para compartilhar experiências, principalmente, nas semanas acadêmicas dando testemunho de como está o mercado e quais as áreas de atuações para o
médico veterinário e zootecnista”, acrescenta.
O acesso aos meios de informação é indispensável na formação acadêmica e o
campus da faculdade possui tecnologia wirelles. “Hoje o aluno é interativo e para que
possa ter acesso à internet gratuita, investimos no ambiente wi-fi em todo campus e
também Fazenda Escola em Cachoeira de Macacú”, fala.
Os alunos têm aulas práticas na Fazenda Escola da UFF e também fazem visitas
custeadas pela universidade em abatedouros e indústrias de São Paulo, Mato Grosso,
e assim aprendem com o mercado. “Nossa visão é preparar o aluno para o mercado
de trabalho, e para isso estamos atentos ao diferencial. Ganham os alunos e ganha
também os professores que ficam motivados para pesquisar, ensinar e trazer o que
há de melhor para a comunidade acadêmica”, finaliza.

