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As comissões de apoio recém criadas auxiliarão em muito o CRMV-RJ
com pareceres e propostas,com reflexos diretos em questões políticas,
jurídicas e sociais.

Zootecnia

Membros da CNSPV/CFMV: Lúcia
Montebello, Roberto Lucena,
Sthenia Santos, Paulo César Souza,
Aurélio Belém, Celso Bittencourt e
Marcelo Vallandro
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Capa

7

Da produção à preservação
Campo de atuação da Zootecnia é extenso e abrange desde a criação de animais
de produção, companhia e esporte até a
preservação de espécies da fauna selvagem.

Comissões do CRMV-RJ da gestão
2011-2014
A composição dos órgãos de assessoramento à Diretoria do Conselho foi definida em sessão plenária no dia 07/12/2011.
Pág.04

Inclusão do Médico Veterinário nos Núcleos
de Apoio à Saúde da Família
Foi publicada em Diário Oficial, no dia 21/10/2011, a Portaria do Ministério da
Saúde (MS) nº 2.488/2011, que aprova a reestruturação da política nacional de
atenção básica e inclui a participação do médico veterinário nos Núcleos de Apoio
à Saúde da Família/ Estratégia da Saúde da Família (NASF/ESF). Para falar sobre o
assunto, o Jornal do CRMV-RJ entrevistou o médico veterinário Paulo César Augusto de Souza, Presidente da Comissão Nacional de Saúde Pública Veterinária do
Conselho Federal de Medicina Veterinária (CNSPV/CFMV) e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Págs. 06 e 07

Veterinária da PMERJ sob
nova direção e com novos
projetos em andamento
O Tenente Coronel Médico Veterinário Gilberto Seppa assumiu em
06/10/2011, o comando do Serviço
de Veterinária da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). É de
sua responsabilidade liderar a equipe
de médicos veterinários da instituição
Pág. 05.
Ten Cel Vet Gilberto lidera uma equipe
com 22 médicos veterinários da PMERJ

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
www.crmvrj.org.br/E-mail: crmvrj@crmvrj.org.br

Resolução do Conselho Federal
de Medicina Veterinária
estabelece valores das
anuidades para 2012
A Resolução nº 990 de 09 de novembro de 2011, do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) fixa valores das
anuidades de pessoas físicas e jurídicas,
taxas e emolumentos para o exercício de
2012, devido aos Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária – CFMV e
CRMVs. PÁG. 08
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9912172382-2007-DR/RJ
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Agenda

Cursos de Ultrassonografia Veterinária Teórico / Prático e Prático Intensivo
Data: Janeiro de 2012
Local: Vila Isabel • RJ
Informações: (21) 9669-5160 • 2587-9109 • adrienefirmo@oi.com.br

III Curso Anual de Aprofundamento em Ultrassonografia
Data: Início em março de 2012 (2 dias de aula por mês)
Local: Vargem grande • Rio de janeiro
Informações: (21) 2428-2552 • 8478-2552 • 7835-2404

Curso Avançado de Ultrassonografia
Data: Janeiro de 2012 (carga horária 54 horas | Indicado para quem já fez Curso Básico) • Dra. Solange Carné
Local: Vargem Grande • RJ
Informações: (21) 8478-2552 • 7835-2404 • 2428-2552

IX Curso Teórico - Prático de Ultrassonografia em Pequenos Animais (70 Horas)
Data: 03 de março a 06 de maio de 2012 (aulas sábados e domingos)
Local: Centro Clínico e apoio ao Diagnóstico Veterinário - LABOVET
Informações: (21) 3406-8635 • 2412-2470 • 9647-3230
www.cursoslabovet.blogspot.com labovet_cursos@hotmail,com

III Curso Anual de Aprofundamento em Ultrassonografia de Pequenos Animais
Data: Janeiro a Dezembro de 2012 (carga horária 216h) • Dra. Solange Carné
Local: Vargem Grande • RJ
Informações: (21) 8478-2552 • 7835-2404

5º Curso Preparatório para Concursos Públicos - UNIMEV RJ
Data: 01 de março a 19 de abril de 2012
Local: Travessa do Ouvidor, 5/13º andar • Centro • Rio de Janeiro • RJ
Informações: (21) 2584-2822 • 2584-0104 • www.unimevrio.com.br

Curso Avançado de Ultrassonografia
Data: 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2012 (Dra. Solange Carné)
Local: Vargem grande • Rio de janeiro
Informações: (21) 2428-2552 • 8478-2552 • 7835-2404

Tópicos Avançados em Cardiologia - Atualização em Radiologia do Paciente
Cardiopata
Data: 25 de março de 2012 (06h/a • 10 vagas)
Local: Vila Isabel • Rio de Janeiro
Informações: (21) 2587-9109 • 9251-4327 • nspvet@gmail.com

I Curso de Atualização em Cardio-Pneumologia Veterinária
Data: 14 e 15 de janeiro de 2012
Local: IEMEV • Rua 19 de fevereiro, nº 65 • Botafogo • Rio de Janeiro
Inscrições: cursos@iemev.com.br
Tópicos Avançados em Cardiologia - Atualização em Valvopatias
Data: 22 e 29 de janeiro de 2012 (12h/a • 10 vagas)
Local: Vila Isabel • Rio de Janeiro
Informações: (21) 2589-6024 • 2589-6867 • mserpa@oi.com.br
Curso de Homeopatia para Médicos Veterinários
Data: Início em 04 de fevereiro de 2012
Local: Instituto Hahnemanniano do Brasil • Rua Frei Caneca, 94 • Centro • Rio
de Janeiro
Informações: (21) 2224-5553 • www.ihb.org.br • contato@ihb.org.br
Tópicos Avançados em Cardiologia - Atualização em Miocardiopatias
Data: 19 e 26 de fevereiro de 2012 (12h/a • 10 vagas)
Local: Vila Isabel • Rio de Janeiro
Informações: (21) 2589-6024 • 2589-6867 • mserpa@oi.com.br

IBVET - Curso de Pós-Graduação em Diagnóstico e Cirurgia de Equinos
Data: Início em abril de 2012 (aulas uma vez por mês • sexta, sábado e domingo)
Local: Centro de Reprodução Eqüina Jacob • Rio de Janeiro • RJ
Informações: (11) 3384-2024 • www.ibvet.com.br • secretaria@ibvet.com.br
IBVET - Curso de Pós-Graduação em Reprodução Equina
Data: Início em abril de 2012 (aulas uma vez por mês • sexta, sábado e domingo)
Local: Centro de Reprodução Eqüina Jacob, Rio de Janeiro • RJ
Informações: (11) 3384-2024 • www.ibvet.com.br • secretaria@ibvet.com.br
Curso de Cardiologia & Eletrocardiografia - Teórico/Prático
Data: Abril/julho de 2012 (de 09:00 às 17:00, às quartas-feiras) • 5 vagas
Local: São Cristóvão • Rio de Janeiro
Informações: (21) 2589-6024 • 2589-6867 • mserpa@oi.com.br
Curso de Pós-Graduação em Anestesiologia Veterinária
Data: Início em 12 e 13 de maio de 2012
Local: Hospital Veterinário Octávio Dupont • Jockey Club da Gávea
Informações: secretaria@pos-anestesia.com.br • www.pos-anestesia.com.br

Movimentação de Pesssoas Físicas

11499- Thiago Corsi de Almeida (CRMV-SP)
11501- Maira Cremaski Gallo (CRMV-SP)

MÉDICOS VETERINÁRIOS - Inscrição

11497- Laiana Guimarães de Carvalho Nogueira

9541- Ivy Cordeiro de Andrade (reabertura)

11498- Julio Cesar Borges dos Santos

9682- Diogo Soares Leite (reabertura)

11500- Marcelo Gomes Granja

11486-Fernando da Costa Abreu

11502- Dwany de Souza Carvalho

Transferências concedidas para outros CRMVs

11487-José Kleuver Jardim Junior

11503- Jefferson Nathanael Viceconte de Almeida

7282- Jair Duarte da Costa Junior (CRMV-DF)

11488- Avatar Martins Loureiro

11504- Diana Chaves Pereira Mejido

11489- Julia Soares Monteiro de Barros

11505- Rejane de Oliveira Senra

Cancelamentos de inscrição

11490- Leonardo Demier Cardoso

Inscrição Militar

646- Francisco Rímolo Net (não exercício da profissão)
1419- Federico Bryon Toaspern Cordero (óbito)
4853- Ubirajara de Oliveira Faria (não exercício da profissão)
9377- Débora Tavares (não exercício da profissão)
Zootecnistas- Inscrição
797- Bruno Tomaz Gonçalves
798- Rômulo Sobreira da Fonseca

11491- Marcelle Costa da Silveira
11492- Aline de Araújo Melloni

7889- Erica de Jesus Ferreira

11493- Jhonatas Alvarenga Silva

Transferências recebidas de outros CRMVs

11494- Patrícia Sattler Werneck de Souza

9596- Luciana Barbosa Sampaio (CRMV-MG)
11496- Leandro Martins da Costa Quintão (CRMV-MG)

11495- Brenda Ferreira Scultori da Silva
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Palavra do Presidente
Cícero Pitombo,
presidente do CRMV-RJ

Apoio fundamental a gestão

C

om o objetivo de assessorar a diretoria e aprimorar
o processo relativo as diversas áreas de atuação de
nossas profissões,estipulamos um modelo novo de formação e
atuação de nossas comissões. Além das obrigatórias , determinadas pelo CFMV,foram mantidas comissões e criadas outras em consonância com a necessidade atual e perspectivas
futuras.
Neste jornal , apresentaremos as comissões e seus respectivos membros já confirmados.Lembramos que a composição
e atuação das mesmas não é estática.O dinamismo nas ações
permite que novos colegas possam vir a participar das mesmas.Este,como já citado,é um novo modelo de funcionamento
e como tal,exige um período de adaptação e avaliação. Com
a facilidade de comunicação nos dias atuais, principalmente nas redes sociais, o trabalho destas comissões tende a ser
bastante proveitoso, podendo as reuniões ocorrerem até por
teleconferência, o que diminui custos de deslocamento,agiliza
o processo e permite que mais pessoas possam participar do
processo.

Com a facilidade de comunicação nos dias
atuais, principalmente nas redes sociais,
o trabalho destas comissões tende a ser
bastante proveitoso.

Além das ações técnicas características de cada comissão, o apoio aos assuntos da esfera política poderão e com
certeza,irão colaborar em muito com a nossa classe. Pretendemos subsidiar a Assembléia Legislativa e as Câmaras Municipais com projetos que defendam nossos interesses. Auxiliar
o CFMV na construção de uma classe mais forte e valorizada.
As comissões podem ainda auxiliar em questões técnicas
relacionadas a pareceres jurídicos e questionamentos de órgãos públicos e até da própria imprensa.Respostas rápidas e
consistentes valorizam e dão credibilidade a nossa profissão.
Todo este processo será coordenado pelo conselheiro Irineu
Benevides,com interlocução direta com a diretoria.
O projeto permite que outras comissões possam ser criadas de acordo com a necessidade e exigência do momento.
Mãos a obra.

Atividades e Notícias
Conselho Itinerante em Nova Friburgo
No dia 1º de dezembro, o CRMV-RJ promoveu o Conselho
Itinerante em Nova Friburgo, no auditório do Hotel Dominguez Plaza, no Centro da cidade. 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, profissionais tiveram a oportunidade de participar do
1° Ciclo de Palestras para Responsáveis Técnicos (RT) das
áreas de produtos de uso veterinário e produtos para alimentação animal.

Médicos Veterinários: Renato Campello Costa, Presidente do
CRMV-RJ Cícero Pitombo, Prof. da UFF Nei Queiroz Silva, Secretária
Geral do CRMV-RJ Cristina Grootenboer, Marcelo Nogueira Viana
da Seapec-RJ , Carlos Eduardo Lyrio Boechat e Alexandre Canedo
Magalhães, ambos do SEFAG/MAPA.

Parcelamento de débitos com até 100% de desconto
O CFMV publicou a resolução que trata da restituição
do Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais no Sistema CFMV/CRMVs. O Programa é destinado a promover a
regularização de débitos referentes a anuidades, multas,
taxas, emolumentos e demais débitos das pessoas físicas e
jurídicas com vencimento até 31 de dezembro. Multas com
descontos de 100% e juros com descontos de até 100%.
Mais informações pelo e-mail: crmvrj@crmvrj.org.br

Nota de falecimento
É com pesar que comunicamos o falecimento da Dra.
Maria das Graças de Souza Paiva, Tesoureira da AMVERJ, no
dia 29 de novembro de 2011. A médica veterinária era natural de Macapá-AP, teve sua formação pela Faculdade de
Ciências Agrárias do Pará (FCAP/Belém/PA) em 1980, era
mestre em Medicina Veterinária pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS) e sua contribuição era na área
de Doenças Parasitárias.
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Conheça os membros das Comissões do
CRMV-RJ da gestão 2011-2014

A

partir da edição de janeiro
de 2012, o Jornal do CRMVRJ trará informações com os objetivos
e projetos de cada comissão do Conselho, que são órgãos de assessoramento da Diretoria. A formação destas comissões aconteceu em Sessão
Plenária no dia 07 de dezembro de
2011.

COMISSÃO ESTADUAL DE ÉTICA, BIOÉTICA E BEM ESTAR ANIMAL
Presidente - Eulógio Carlos Queiroz de Carvalho
Membros - Fabio Otero Ascoli, Aline Conceição Almeida, Liliane Maria Valentim Willi e
Paulo Eduardo Mansur Hobaica
COMISSÃO ESTADUAL DE ENSINO DA MEDICINA VETERINÁRIA
Presidente - Marcelo Hauaji de Sá Pacheco; Membros - Walker Nunes Chagas, Leila
Gatti Sobreiro, Isabel Candia Nunes da Cunha e Andre Vianna Martins
COMISSÃO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA
Presidente - Ismar Araujo de Mores

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS
Presidente - Irineu Machado Benevides
Filho
Membros Titulares - Paulo Henrique
Pereira de Moraes e Daniele Medeiros
Novellino
Membros Suplentes - Gustavo Almeida
Gonçalves e Jonimar Pereira Paiva

Membros - Zamir Martins, Plínio Leite Neto, Alessandra Gomes Pereira, Elmiro Rosendo do Nascimento, Fernanda Coelho Torres, Daniele Medeiros Novellino e Cláudio Pinto Vicente
COMISSÃO ESTADUAL DE SAÚDE AMBIENTAL
Presidente - Sandra Maria Gomes Thomé
Membros - Jane Silva Maia Castro, Eliane Teixeira Mársico, Sávio Freire Bruno e Victor
Hugo Amoroso de Mesquita
COMISSÃO ESTADUAL DE BIOTECNOLOGIA E BIOSSEGURANÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Presidente - Silvio Valle Moreira

Presidente - José Luis Peçanha Rosa

Membros - Anna Paula Balesdent Barreira, Luiz Altamiro Garcia Nogueira e Helena
Kiyomi Hokamura

Membros - Renato Borges Pacheco, Jorge Antônio de Moura Teixeira, Alcir de
Souza e Ana Paula Soares Passos
COMISSÃO DE PROJETOS E OBRAS
Presidente - Marcelo Hauaji de Sá Pacheco
Membros - José Luis Peçanha Rosa e Alcir de Souza
COMISSÃO ESTADUAL DE PUBLICIDADE
E DIVULGAÇÃO
Presidente - Renato Borges Pacheco
Membros Efetivos - Daniele Medeiros
Novellino e Jonimar Pereira Paiva
Membros Suplentes - José Luis Peçanha
Rosa, Jorge Antônio de Moura Teixeira
e Márcio Pinto de Castro
COMISSÃO ESTADUAL DE CLÍNICA MÉDICA VETERINÁRIA
Presidente - Paulo Cesar Amaral Ribeiro
da Silva
Membros - Renato Campello Costa,
Ricardo Siqueira da Silva, José André
Lessa Damasceno Ferreira, Orlei Justen dos Santos, Daniel de Almeida Balthazar, Lívia Munay Kindlovits , Amary
Nascimento Junior e João Marcelo Silva
Silveira
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COMISSÃO CIENTÍFICA
Membros - Daniel Augusto Barroso Lessa, Sergio Borges Mano, Claudio Baptista de
Carvalho e Maira Halfen Teixeira Liberal *
* ainda não está concluída

COMISSÃO DE AGRONEGÓCIOS
Presidente - Flavio Tavares Fernandes
Membros - Rodrigo Cortes Coutinho Campello Teixeira, Carlos Alberto Picorelli, Gilberto Moyses Filho, Paulo Henrique Pereira de Moraes e Luiz Cesar Zamborlini
COMISSÃO ESTADUAL DE ENSINO DA ZOOTECNIA
Membros - Dayse Oliveira de Souza *
* ainda em processo de construção

CÂMARA TÉCNICA DE ZOOTECNIA
Presidente - Paulo Henrique Pereira de Moraes
Membros - Vanessa do Amaral Teixeira Dornellas, Hélio José de Araujo Filho e Jorge
Lopes Delgado
COORDENADORIAS DO CRMV-RJ
COORDENADORIA DAS COMISSÕES
Coordenador - Irineu Machado Benevides Filho
COORDENADORIA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO
Coordenador - José Luis Peçanha Rosa
Coordenadora Adjunta - Daniele Medeiros Novellino
COORDENADORIA DO SETOR DE DENÚNCIAS E PROCESSOS ÉTICOS
Coordenador - Ismar Araujo de Moraes

Veterinária da PMERJ sob nova direção e
com novos projetos em andamento

Equipe do Serviço de Veterinária da PMERJ: (da esq. p/dir.) Ten. PM. Rêgo,
Ten.. PM Schrapetti, Capitão Vet. Flávio, Capitão Vet. Patrícia, Major Vet. Martha,
Major Vet. Marco Aurélio, Major Vet. Luísa e Ten. Cel. Gilberto.

D

esde o dia 06 de outubro, o Tenente Coronel Médico Veterinário Gilberto Seppa assumiu o comando do Serviço de Veterinária da Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). É de sua responsabilidade liderar a equipe de
médicos veterinários da instituição que atualmente somam 22 oficiais e 23 praças
lotados em diferentes postos: Regimento de Polícia Montada Coronel Enyr Cony dos
Santos, Batalhão de Ações com Cães, Laboratório de Anemia Infecciosa Eqüina, Comissão de Controle de Ranchos e Batalhão Florestal e Meio Ambiente.
“Nosso serviço está em ascensão devido aos grandes eventos que o Rio de Janeiro sediará: Copa 2014 e Olimpíadas 2016. Receberemos 400 cavalos até 2016.
Hoje a cavalaria conta com 162 cavalos. Serão construídas mais 100 baias para alojar
os novos animais da cavalaria e um hospital veterinário com centro cirúrgico e de
diagnóstico por imagem para eqüinos na área do Regimento. Está previsto também a
aquisição de novos cães e a construção de 160 boxes, pavilhão administrativo, pista
de treinamento dos cães e hospital veterinários para caninos contemplando área ambulatorial, centro cirúrgico e centro de diagnóstico, em um novo batalhão que será
construído no terreno do antigo 24º Batalhão de Infantaria Blindada que pertencia
ao Exército Brasileiro na Ilha do Governador. Atualmente, a PMERJ possui 100 cães
e os canis estão localizados em Olaria, São Gonçalo, Niterói e Nova Friburgo. Para o
crescimento das atividades, 07 novos médicos veterinários do concurso realizado em
2010, somam-se aos 15 profissionais da equipe”, falou sobre os novos desafios do
Serviço de Veterinária da PMERJ, o Ten Cel Vet Gilberto.
Já os profissionais que atuam no Batalhão Florestal de Meio Ambiente da PMERJ,
auxiliam o combate ao tráfico de animais silvestres e crimes ambientais. São os veterinários que fazem a identificação das espécies para qualificação criminal e avaliam
o estado dos animais apreendidos através de laudos que atestam maus tratos para
encaminhar ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do IBAMA. “Além
disso, os profissionais atuam também com educação ambiental promovendo palestras voltadas para alunos da rede pública e privada de todo Estado, bem como em
comunidades dos 92 municípios, através do Setor de Educãção Ambiental-SEAmb”,
explicou o Ten Cel Vet. Gilberto.
Para a PMERJ, a atuação do médico veterinário é de fundamental importância e
esses profissionais fazem parte dos oficiais de saúde da Polícia Militar. “A classe está
inserida nas ações estratégias da Polícia Militar do Estado. Na operação de ocupação

da Comunidade da Rocinha, os cães farejadores apontaram os locais em que
armas como fuzis e drogas estavam escondidas, na sua maioria enterrada. São
os veterinários que cuidam da saúde e
treinamento desses animais para realização de atividades como essa. O Policiamento montado é primordial para conter
multidões. Em eventos como jogos no
Maracanã ou Engenhão, O Policiamento
montado polpa contingente de policias.
Cerca de 10 policiais a cavalo equivalem
a 100 homens a pé. São nossos veterinários que cuidam da sanidade dos cavalos. Além disso, há médicos veterinários
na Comissão de Controle Sanitário dos
Ranchos que têm a importante tarefa
de inspeção e segurança alimentar das
refeições servidas a todos os batalhões
de PM do Estado do Rio. São nossos veterinários que realizam o treinamento de
manipuladores de alimentos dos ranchos
da PMERJ. E mais, toda capacitação interna dos soldados em cuidados sanitários,
bem-estar dos animais e 1os socorros do

“Nosso serviço está em
ascensão devido aos
eventos no Rio de Janeiro:
Copa 2014 e Olimpíadas
2016”
Ten Cel Vet Gilberto
policiamento montado e capacitação de
auxiliares de veterinários ministrados
ao público interno e a policiais de todo
país,além de oficiais de outras forças militares. Em resumo, são essas as atividades
desenvolvidas pela veterinária da PMERJ,
uma especialidade de extrema importância para a instituição e para a sociedade,
já que nosso serviço disponibiliza ações
sociais como a equoterapia e cinoterapia,
as quais os animais que estão em idade
avançada para prestar serviço de rua
como policiamento montado e no caso
dos cães, resgate, ataque ou farejadores,
são utilizados para o serviço de atendimento ao público”, finalizou o Ten Cel
Vet Gilberto.
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Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado Rio de Janeiro
Balanço Financeiro – Setembro/2011

Inclusão do Médico Veterinário nos
Núcleos de Apoio à Saúde da Família

Receita
Receita orçamentária
Receitas correntes
		 Receita de contribuições
		 Receitas patrimonial
		 Receitas de serviços
		 Outras receitas correntes

107.023,005
107.023,005
39.799,51
23.300,51
11.666,83
32.256,20

Receita extra – orçamentária
Devedores da entidade
Consignações
Credores da entidade
Entidades publicas credoras

104.135,58
4.162,26
29.101,08
40.726,54
30.145,70

Saldos do exercício anterior
Bancos-c/movimento
Bancos-c/arrecadação
Responsável por suprimento
Bancos-c/vinculada a aplicações financeiras

Total

2.902.730,93
183.910,27
14.613,79
4.880,00
2.699.406,87

3.113.889,56

Despesa
Despesa orçamentária
Despesas correntes
		 Despesa de custeio
		 Transferências correntes
Despesas de capital
		 Investimentos

492.099,07
336.639,70
305.339,70
31.300,00
155.459,37
155.459,37

Despesa extra-orçametária
Diversos responsáveis
Devedores da entidade
Consignações
Credores da entidade
Entidades públicas credoras

95.468,83
60,67
3.333,87
24.917,98
23.487,42
43.668,89

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

Total

2.526.321,66
207.294,76
5.815,36
6.400,00
0,00
2.306.811,54

3.113.889,56
Cicero Araújo Pitombo - Presidente
CRMV-RJ Nº 3.562
CPF: 952.592.447-53
Sergio Henrique Emerick - Tesoureiro
CRMV-RJ Nº 2.583
CPF 573.701.507-63
Anna Maria da Cunha - Contadora
CRC-RJ N° 7.712-1
CPF: 550.910.247-00

Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado do Rio de Janeiro
Presidente
Cícero Araújo Pitombo
Vice-Presidente
Marcelo Hauaji de Sá Pacheco
Secretária Geral
Cristina Silva Grootenboer
Tesoureiro
Sergio Henrique Emerick
Conselheiros Efetivos
Eulógio Carlos Q. de Carvalho
Irineu Machado Benevides Filho
Ismar Araujo de Moraes

Jonimar Pereira Paiva
José Luis Peçanha Rosa
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oi publicada em Diário Oficial, no dia 21/10/2011, a Portaria do Ministério da
Saúde (MS) nº 2.488/2011, que aprova a reestruturação da política nacional de
atenção básica e inclui a participação do médico veterinário nos Núcleos de Apoio à Saúde
da Família/ Estratégia da Saúde da Família (NASF/ESF). Para falar sobre o assunto, o Jornal
do CRMV-RJ entrevistou o médico veterinário Paulo César Augusto de Souza, Presidente
da Comissão Nacional de Saúde Pública Veterinária do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CNSPV/CFMV) e professor do Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública,
do Instituto de Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
Jornal do CRMV-RJ - Em 2008, a Portaria do MS criava o NASF/ESF no qual algumas profissões
da área de saúde, ficariam de fora do elenco de composição dos NASFs, como o médico veterinário. Porém, antes disso, em setembro de 2007, a CNSPV/CFMV produzira um documento
sobre a importância da atuação do médico veterinário na Atenção Básica. E só no final de 2011,
a atuação da classe é contemplada no Programa. Como foi a trajetória da CNSPV/CFMV para
que a classe conquistasse a participação nos NASfs?

M.V. Paulo César - “O CFMV participa como entidade/conselheiro no Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (CNS/MS),e tem uma comissão assessora(CNSPV/
CFMV), que vem trabalhando intensamente, nos últimos oito anos, pela inserção do
médico veterinário na área da saúde, com apoio da Diretoria e Plenário do CFMV. Uma
das nossas frentes de trabalho foi a inclusão da classe no NASF. Em 2007, a Comissão
produziu um documento sobre a importância da atuação do médico veterinário na Atenção Básica, focando a promoção da saúde e na prevenção de doenças nos territórios a
serem trabalhados pelas equipes dos NAFs. Esse foi o primeiro documento enviado pelo
Presidente do CFMV, Benedito Fortes de Arruda, ao Diretor de Atenção Básica do MS .A
partir daí outros tantos ofícios do CFMV para o MS foram enviados, assim como visitas da
CNSPV/CFMV ao Departamento de Atenção Básica do MS (DAB/MS) e reuniões na sede
do CFMV com assessores do DAB/MS foram realizadas. Porém, essas iniciativas não foram suficientes para incorporar o veterinário no NASF/ESF. Em março de 2011, a CNSPV/
CFMV esteve reunida em Brasília no Fórum das Comissões de Saúde Pública do Sistema
CFMV/CRMVs, tendo como principal item das pautas a inclusão do MV no NASF/ESF. Na
ocasião, o MV Juliano Hoffmann colaborou com a conquista, conseguindo uma audiência
com então, na época, a Senadora Gleisi Hoffmann. A Senadora se comprometeu a enviar
um documento ao Ministro da Saúde e fazer um pronunciamento na Tribuna do Senado
sobre o assunto. Promessa cumprida. Após o pronunciamento da então Senadora Gleisi,
a CNSPV/CFMV em audiência com o Sr. Ministro da Saúde Alexandre Padilha, também
entregou um ofício do Presidente do CFMV com a nossa reivindicação, que o Ministro
encaminharia para o Secretário Helvécio Magalhães da Secretaria de Atenção à Saúde
que trabalhou na reestruturação da Atenção Básica. Assim, resumidamente, estava confirmado a inclusão do MV na nova Portaria que foi editada em 21/10/2011.
Jornal do CRMV-RJ - Você participou ativamente de todo esse processo, sendo Presidente da
Comissão Nacional de Saúde Pública Veterinária do CFMV. Quais foram os demais membros
dessa Comissão?

M.V. Paulo César - Compõem a CNSPV/CFMV médicos veterinários de diferentes
estados brasileiros: Aurélio Belém de Figueiredo Neto do CRMV-SE, Celso Bittencourt
dos Anjos do CRMV-RS, Lúcia Regina Montebello Pereira do CRMV-PI, Marcelo Jostmeier Vallandro do CRMV-RS, Roberto Francisco Lucena do CRMV- RS e Sthenia dos
Santos Albano Amora do CRMV-RN.
O entrevistado sugeriu para compor a entrevista, a reprodução resumida do conteúdo
do NASF publicada em 08/12/2011 no site do CFMV, elaborado pela comissão para esclarecer as principais dúvidas sobre a participação do médico veterinário no NASF.
Para ler o conteúdo na íntegra acesse: www.cfmv.gov.br

Qual a importância da inclusão do médico veterinário no rol de profissões que podem compor o NASF?

Concretiza o reconhecimento da Medicina Veterinária como
profissão da área de Saúde (Resolução CNS 287/98) pelo Ministério da Saúde, mostrando o fundamental e importante papel
deste profissional na construção da Atenção Básica no SUS.
A publicação da Portaria 2488 de 21 de outubro de 2011
que aprova a Política Nacional de Atenção Básica para o SUS,
e que inclui a Medicina Veterinária no NASF, faz justiça a uma
classe profissional que trabalha em prol da Saúde Pública Brasileira há muitos anos.
O Sistema Único de Saúde criado a partir de 1990 vem sendo construído ao longo dos anos e a criação dos NASF/ESF em
2008 inicialmente não incluiu o Médico Veterinário nas profissões possíveis de compor o NASF. Tal fato fez com que a Comissão Nacional de Saúde Pública Veterinária do Conselho Federal
de Medicina Veterinária (CNSPV/CFMV), trabalhasse desde a
publicação da referida portaria até a profissão ser contemplada na nova Portaria 2488 de 21 de outubro de 2011.
Como faço para participar do NASF?

Como citado anteriormente, a portaria por si só não garantirá
aos profissionais elencados a participação, uma vez que a composição dos NASFs será feita a partir dos dados epidemiológicos e
das necessidades locais e das equipes de saúde que serão apoiadas nos territórios. Neste momento, é fundamental um intenso
trabalho de divulgação do papel do médico veterinário na Saúde
Pública, para gestores públicos da área, bem como para as comunidades envolvidas. Vários atores deverão participar deste processo, quais sejam: Sistema CFMV/CRMVs, Sindicatos, Associações e
o próprio Médico Veterinário, principalmente em nível de Conselhos Municipais de Saúde. Portanto, a busca por esse novo espaço
profissional é um trabalho que envolve todos.
Como será a atuação do médico veterinário no NASF?

As atribuições do Médico Veterinário no NASF estão sendo
construídas, haja vista ser uma nova área de atuação da profissão.
Dentro da construção destas atribuições, algumas contribuições e proposições da CNSPV/CFMV em consonância com o
DAB/SAS/MS estão descritas no site do CFMV - www.cfmv.gov.br

Zootecnia

Fonte: Revista INFO CRMV-SP edição
Abril/Maio/Junho de 2011

Da produção à preservação
Campo de atuação da Zootecnia é extenso e
abrange desde a criação de animais de produção,
companhia e esporte até a preservação de espécies
da fauna selvagem

U

m profissional que atua basicamente na produção animal,
mas que também pode ter um papel importante em outras
áreas, como a preservação ambiental. Essa é a definição que podemos dar ao zootecnista. Embora não pareça, a carreira tem uma boa
diversidade de áreas de atuação e é uma opção interessante para
quem quer fazer a diferença no crescimento da economia do País. A
profissão de zootecnista foi criada em 1968, pela Lei n° 5.550.
Seu código de ética e deontologia foi estabelecido pela Resolução
n° 413/1982 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que deve
ser seguido à risca por quem quer atuar nesse campo. “O conhecimento dos instrumentos legais referentes à profissão é o que garante
que direitos e deveres profissionais sejam acatados e cumpridos, permitindo o legal exercício da Zootecnia em toda sua plenitude dentro
dos princípios éticos. É importante também que o zootecnista acompanhe e participe ativamente dos projetos de lei em tramitação no
Congresso e das consultas públicas dos órgãos fiscalizadores”, explica
o zootecnista e presidente da Comissão de Zootecnia do CRMV-SP,
Henrique Luís Tavares.
Segundo ele, atualmente estão em tramitação seis projetos de
lei ligados à área. Entre eles, se destacam o PL 1323/2009, que cria
o Conselho Federal de Zootecnia, o PL 6164/2009, que estabelece a
jornada de trabalho e o piso salarial, e o PL 2824/2008, que veda o
exercício da profissão de zootecnista aos médicos veterinários e agrônomos. “Esse último é bastante controverso, pois há uma confusão
quanto à Zootecnia como ciência e atividade prevista em lei nessas
profissões, e a atribuição do título de zootecnista aos profissionais
que não são formados em Zootecnia”, afirma Henrique.

Empreendedorismo
Assim como em todas as outras profissões, o zootecnista que deseja uma boa colocação no mercado de trabalho deve ser um empreendedor. “Empreendedorismo nada mais é que a capacidade de uma
pessoa identificar e aproveitar uma oportunidade, buscando viabilizála por meio do gerenciamento de recursos para transformá-la em
um negócio de sucesso”, explica o zootecnista e gerente do Sebrae-SP,
Paulo Marcelo Tavares Ribeiro.
Segundo ele, culturalmente a sociedade brasileira inibe a atividade empreendedora, já que ela implica em correr riscos calculados.
“Grande parte da população evita correr riscos. Basta observar a
grande procura por carreiras em empregos estáveis, muitas vezes em
órgãos públicos. Nossas escolas e universidades acabam refletindo
inconscientemente em suas grades curriculares essa tendência. São
poucas as que estimulam o empreendedorismo ou colocam em suas
grades uma disciplina sobre o tema”, diz.
Para Ribeiro, é fundamental desenvolver o espírito empreendedor do zootecnista ainda na faculdade. Por ser uma profissão relativamente nova, o mercado de trabalho é bastante restrito e competitivo,
o que exige do profissional uma boa dose de inovação para competir
e prosperar. “A formação do zootecnista possibilita que ele trabalhe
‘dentro e fora da porteira’, abrangendo uma gama enorme de áreas
e atividades na dimensão do agronegócio brasileiro. Desenvolver o
empreendedorismo nos estudantes contribui para a geração de oportunidades de negócios, novos campos de trabalho e desenvolvimento
do setor agroindustrial”, afirma ele.

Audiência com o Secretário do SAS Helvécio Magalhães
com os representantes da CNSPV/CFMV

Leia a matéria na íntegra: http://www.crmvsp.gov.br/informativos/info_crmv_47.pdf
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Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária
estabelece valores das anuidades para 2012

A

Resolução nº 990 de 09 de novembro de 2011, do Conselho Federal de
Medicina Veterinária (CFMV) fixa valores das anuidades de pessoas físicas e jurídicas, taxas e emolumentos para o exercício de 2012, devido aos Conselhos
Federal e Regionais de Medicina Veterinária – CFMV e CRMVs , altera a redação dos
artigos 2º e 3º da Resolução CFMV nº867, de 19 de novembro de 2007, do parágrafo
único, artigo 30 , da Resolução CFMV nº 680, de 15 de dezembro de 2000, e do artigo
3º da resolução CFMV nº 683, de 16 de março de 2001, revoga a Resolução CFMV nº
987, de 21 de outubro de 2011, e dá outras providências
Os novos valores publicados nesta Resolução são:
Art. 1º O valor da anuidade de pessoa física e de microempreendedor
individual, para o exercício de 2012, será de R$ 380,00 (trezentos e oitenta
reais).
Art. 2º A anuidade de pessoa jurídica, para o exercício de 2012, será cobrada de acordo com as seguintes classes de capital social:
I - até R$ 50.000,00
R$ 500,00;
II - acima de R$ 50.000,00 e até R$ 200.000,00
R$ 950,00;
III - acima de R$ 200.000,00 e até R$ 500.000,00
R$ 1.450,00;
IV - acima de R$ 500.000,00 e até R$ 1.000.000,00.
R$ 1.950,00;
V - acima de R$ 1.000.000,00 e até R$ 2.000.000,00
R$ 2.450,00;
VI - acima de R$ 2.000.000,00 e até R$ 10.000.000,00
R$ 2.950,00;
VII - acima de R$ 10.000.000,00
R$ 3.450,00.
Art. 3º Os valores de taxas e emolumentos serão os seguinte:
IInscrição de Pessoa Física (definitiva e secundária)
II- Registro de Pessoa Jurídica
III- Expedição de Cédula de Identidade Profissional
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R$50,00
R$160,00
R$ 50,00

IVVVIVII-

Substituição ou 2ª via de Cédula
Certificado de Regularidade
Registro de Título de Especialista
Anotação de Responsabilidade Técnica e Renovação

R$ 85,00
R$ 60,00
R$ 100,00
R$ 60,00

Art. 4º O caput do artigo 2º e o caput do artigo 3º, ambos da Resolução CFMV
nº 867, de 2007, passam a vigorar com as seguintes red ações:
“Art. 2º O pagamento da anuidade poderá ser efetuado em 05 (cinco) parcelas
mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira em 31 de janeiro, a segunda
em 28 de fevereiro, a terceira em 31 de março, a quarta em 30 de abril e a
quinta em 31 de maio.
Art. 3º Após 31 de maio de cada ano, as anuidades para pessoa física e jurídica
sofrerão os seguintes acréscimos:”
Art. 5º O parágrafo único, artigo 30, da Resolução CFMV nº 680, de 2000, e
o caput do artigo 3º da Resolução CFMV nº 683, de 2001, passam a vigorar
com as seguintes redações:
“Art. 30. (...). Parágrafo único. Os valores da taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica e de sua renovação serão fixados anualmente pelo CFMV em
Resolução específica.
Art. 3º A Anotação de Responsabilidade Técnica e sua renovação ficam condicionadas ao recolhimento de taxa no valor a ser fixado anualmente pelo CFMV
em Resolução específica”.
Art. 6º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012, revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução 987, de 2011.

