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Editorial
Administração participativa

No editorial, o presidente Romulo Spinelli reitera
sua confiança na administração participativa, com a
“ação integrada de todos os segmentos” e destaca que
as organizações que acham que o bom vem sempre
“de cima” estão com os dias contados ou já fecharam.

Treinamento para atender melhor

A fórmula para superar as
dificuldades que a crise trará
Trabalho árduo, criatividade, inovação, atualização, organização e bons profissionais, é o que
recomenda o colega Renato Campello Costa, dono
de clínica de pequenos animais e pet-shop, no
Itanhangá (Rio).

Qual o principal papel do Conselho?
O CRMV-RJ Jornal fez essa pergunta a sete médicos veterinários.
Como o leitor constatará nas respostas, as opiniões divergem e são importantes para o conhecimento da nossa diretoria. PÁG.06

E ele sabe o que está dizendo com sua experiência que transformou um pequeno empreendimento numa empresa de sucesso que emprega
25 médicos veterinários e tem mais de 10 mil animais cadastrados. PÁG.04

Encarte Especial
Cumprindo as promessas de campanha para a eleição da nova diretoria e conselheiros - gestão 2008/2011
- várias providências, modificações e ampliações das
diversas atividades estão em pleno andamento.

O importante trabalho da Assessoria Jurídica
Muitos inscritos no Conselho têm dúvidas em relação aos objetivos da nossa Assessoria Jurídica, que é
prestado por um escritório terceirizado de advogados,
e a importância do trabalho que ele vem desempenhando ao longo desses últimos 15 anos. PÁG.05

Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Estado do Rio de Janeiro

I M P R E S S O

Todos os funcionários do Conselho participaram
de um curso intensivo para melhorar a qualidade do
atendimento. PÁG.04
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Agenda

2008

VII Curso de Manejo Reprodutivo. Inseminação Artificial e Transferência de Embrião Equino
Data: 12 a 14 de fevereiro de 2009
Local: Centro de Reprodução Equina • Haras Jaltiana
Seropédica • RJ (ao lado da UFRRJ)
Info:(21) 8704-1810 (32) 8405-1810 • Prof. Júlio C. Ferraz Jacob

Curso de Cirurgias a Campo em Grandes Animais
Data: 14 e 15 de fevereiro de 2009
Local: Fazenda Nova Bethânia • Piraí • RJ
Info:(21) 8782-1905 (24) 9268-2248
novabethania@yahoo.com.br • www.novabethania.com

9º Curso de Capacitação para Médicos Veterinários
Responsáveis Técnicos
Data: 27 de fevereiro a 04 de julho de 2009
Local: UNESP/FCAV de Jaboticabal, SP
Info:(16) 3209-1300 • eventos@funep.fcav.unesp.br
www.funep.com.br/eventos

Curso Avançado de Ultra•Sonografia Veterinária
Data: Março e Abril de 2009
Local: Barra da Tijuca • RJ
Info:(21) 3150-3914 3150-3915 • www.radiovet.com.br

MRE • Manejo Reprodutivo em Equinos: Exame Ginecológico
Data: 06 a 08 de março de 2009
Local: Universidade Federal de Lavras • MG
Info:(35) 3829-1877 • cursospresenciais@ufla.br
www.faepe.org.br/extensao

XLV Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina
Tropical

Primeiro Curso Teórico e Prático de Odontologia Equina
Data: Abril 2009 (carga horária 240 horas) • Ministrado pelo Dr.
Paulo Zaluski
Local: Rio de Janeiro
Info:(21) 8151-0685 • zaluski@highway.com.br

XXV Curso de Extensão em Cirurgia Videolaparoscópica
Data: Abril a agosto de 2009
Local: Porto Alegre • RS
Info:cursodevideo@gapcongressos.com.br •
www.cursovideocirurgia.com.br

IV Simpósio Internacional do Cavalo Atleta e V Semana do
Cavalo
Data: 15 a 17 de abril de 2009
Local: Universidade Federal de Minas Gerais
Info:www.vet.ufmg.br/eventos

XIII Curso de Cardiologia e Eletrocardiografia Veterinária
Data: 15 de abril a 08 de julho de 2009 (carga horária: 60 horas)
Local: Auditório do CRMV•RJ
Info:(21) 2589-6024 2589-6867 9808-6868
mserpa@oi.com.br

IX Congresso Brasileiro de Videocirurgia • SOBRACIL
Data: 18 a 21 de abril de 2009
Local: Belo Horizonte • MG
Info:congresso@sobracil.org.br • www.sobracil.org.br/congresso

IV Congresso Latino Americano, X Congresso Brasileiro de
Higienistas de Alimentos, III Encontro Nacional de Centros
de Controle de Zoonoses e II Encontro do Sistema Brasileiro de Inspeção de Origem Animal

Data: 08 a 13 de março de 2009
Local: Olinda • PE
Info:www.medtrop2009.com.br

Data: 21 a 24 de abril de 2009
Local: Centro de Convenções Centrosul • Florianópolis • SC
Info:(48) 3035-4388 • higienistas2009@attitudepromo.com.br
www.higienistas2009.com.br

Curso de Cirurgias Gastrintestinais em Grande Animais

Curso de Cirurgias a Campo em Grandes Animais

Data: 21 e 22 de março de 2009
Local: Fazenda Nova Bethânia • Piraí • RJ
Info:(21) 8782-1905 (24) 9268-2248
novabethania@yahoo.com.br • www.novabethania.com

Data: 25 e 26 de abril de 2009
Local: Fazenda Nova Bethânia • Piraí • RJ
Info:(21) 8782-1905 (24) 9268-2248
novabethania@yahoo.com.br • www.novabethania.com

I Curso Teórico•Prático: Andrologia e Biotecnologia do
Sêmen Equino

4ª Feira Internacional Tecnoalimentos 2009

Data: 26 a 28 de março de 2009
Local: UFRRJ • Seropédica • RJ
Info:(21) 3773-1611 8704-1810 9454-8027 9387-2263

IV Simpósio Estadual de Buiatria
Data: 27 a 29 de março de 2009
Local: Vilarejo Praia Hotel • Rio das Ostras • RJ
Info:www.buiatriarj.org.br

Data: 06 a 08 de maio de 2009
Local: Centro de Negócios Sebrae • Fortaleza • CE
Info:(85) 3469-9276 • tecnoalimentos@fortalnet.com.br
www.feverton.com.br

9ª Conferência Sul•americana de Medicina Veterinária •
RIOVET
Data: 14 a 16 de maio de 2009
Local: Riocentro • RJ

Info:(21) 3295-2803 3295-2804 info@riovet.com.br
www.riovet.com.br

Curso de Contenção Farmacológica e Anestesia em Grandes Animais
Data: 16 e 17 de maio de 2009
Local: Fazenda Nova Bethânia • Piraí • RJ
Info:(21) 8782-1905 (24) 9268-2248
novabethania@yahoo.com.br • www.novabethania.com

ZOOTEC 2009 • XI Congresso Internacional de Zootecnia
e XIX Congresso Brasileiro de Zootecnia
Data: 18 a 22 de maio de 2009
Local: Águas de Lindóia • SP
Info:www.zootec.org.br

I ENLAVISA • Encontro Latino•americano de Vigilância
Sanitária
Data: 27 a 29 de maio de 2009
Local: Natal • RS
Info:(84) 3211-4358 • www.ideiaseventos.com.br/
enlavisanatal2009

XIV Curso de Homeopatia para Médicos Veterinários
Data: 06 e 07 de junho de 2009
Local: Campinas • SP
Info:(19) 3208-0993
www.homeopatiajacquelinepeker.com.br

XV I Curso de Acupuntura para Médicos Veterinários
Data: 13 e 14 de junho de 2009
Local: Campinas • SP
Info:(19) 3208-0993
www.homeopatiajacquelinepeker.com.br

Curso de Cirurgias da Esfera Reprodutiva em Grandes
Animais
Data: 20 e 21 de junho de 2009
Local: Fazenda Nova Bethânia • Piraí • RJ
Info:(21) 8782-1905 (24) 9268-2248
novabethania@yahoo.com.br www.novabethania.com

Grande Jornada de Clínica, Reprodução e Cirurgia a
Campo
Data: 20 a 25 de julho de 2009
Local: Fazenda Nova Bethânia • Piraí • RJ
Info:(21) 8782-1905 (24) 9268-2248
novabethania@yahoo.com.br www.novabethania.com

15th International Veterinary Radiology Association
Congress
Data: 26 a 31 de julho de 2009
Local: Atlântico Búzios Convention & Resort, Armação dos Búzios • RJ
Info:christina@congrex.com.br ou lygia@congrex.com.br

Movimentação de Pessoas Físicas
MÉDICOS VETERINÁRIOS - Inscrição
0902
2745
8411
9901
9902
9903
9904
9905
9906
9907
9908
9909
9910
9911
9912
9913
9914
9915
9916
9917
9918
9919

-

Albino José Belotto (Reabertura)
Sergio Rogerio Moreira da Silva (Reabertura)
Bruno Paiva Bernardes (Reabertura)
Carlos Henrique Ribeiro Barbosa
Andressa Ferreira Marques
Bruno Gomes Nogueira
Nayra Passos dos Santos
Felipe Monteiro de Souza Dias
Sergio de Andrade Garcez
Pamela Alves do Nascimento Barcelos Marques
Alexandra Correia Lobosco
Carolina Carrete de Moura Carvalho
Luciana da Silva Lopes
Caroline Duarte Ribeiro Saad
Debora Cristina Barros Pinto de Oliveira Passos
Natacha Marques Rodrigues da Costa
Cinthya Brillante Cardinot
Jeison Solano Spim
Pedro Henrique de Souza Macedo
Natascha Alexandra Von Trauwitz Urban
Egle Vibian Taira
Margarete Weinschutz Gheren
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9920
9921
9922
9923
9924
9925
9926
9927
9928
9929
9930
9931
9932
9933
9934
9935
9936
9937
9938

- Fernando Troccoli
- Bruna Patricio Braga da Costa
- Albert dos Reis Santos
- Eduardo Rogerio Zart
- Michelle Mendes Ferreira Cabral
- Stella Arnt Rosa
“S” - Fabiana Nunes Zambrini
- Ingrid Seabra Dias
- Raquel Batista Junger de Carvalho
- Rodolfo Barros Elias
- Victor Feichas Szpunar
- Carlos Werneck de Mello Neto
- Karla Dantas Madeira da Costa
- Simone Duboc da Serra
- Marta Toscano Couto
- Fabiola Anne Balbino Gomes
- Eriane de Lima Caminotto
- Patricia de Pinho e Souza Rocha
- Priscylla Santiago da Rocha

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
9009 - Felipe Guedes da Costa (CRMV-SP)

TRANSFERÊNCIAS PARA OUTROS CRMVs
8668
8818
7819
9528

-

Ana Paula Neves Martins (CRMV-MT)
Carlos Eduardo de Souza Rodrigues (CRMV-DF)
Fabricio Giovanni de Queiroz Faria (CRMV-MG)
Thais Santana Sousa (CRMV-SP)

CANCELAMENTOS DE INSCRIÇÃO
Não exercício da profissão
6433 - Caio Julio Cesar Augusto
6838 - Rosane da Conceição Fabiano Mendes

ZOOTECNISTAS - Inscrição
751/Z - Leandro Carvalho Evangelista
752/Z - Hilton Raposo da Rocha
FALHA NOSSA
Movimentação de Pessoas Físicas - Na edição de janeiro/
2009 constou como cancelada a inscrição 3204 da Méd.
Vet. Lorna Flavia Laux. Errado! Ela reativou sua inscrição
no CRMV-RJ.

Editorial

Romulo Spinelli
presidente CRMV-RJ

Atividades & Notícias
Expediente no CRMV-RJ

Administração participativa
m dos pontos destacados da plataforma expressa durante a campanha
que elegeu nossa equipe para o próximo triênio, diz, textualmente: “Ação
integrada com todos os segmentos”. Isso, em síntese, quer dizer “Administração Participativa”.

U

Todo mundo sabe que grande parte do enorme progresso do Japão, moral e
materialmente destruído na Segunda Grande Guerra Mundial, além da decantada
determinação, espírito de equipe e disciplina do seu povo, foi - e continua sendo
- a administração participativa.
Administração participativa é um paradigma da gestão moderna válido para
todo e qualquer tipo de empresa, pública ou privada, com finalidade lucrativa ou
não. Ela parte do princípio simples de que pode- se esperar uma boa idéia, uma
idéia importante criativa, renovadora, de qualquer membro da comunidade que
compõe a empresa ou organização, de seu público alvo ou da sua clientela. Idéia
capaz de melhorar a eficiência da organização, através da melhor racionalização
dos serviços que presta ou dos produtos que fornece. Idéia capaz de melhorar o
entrosamento da equipe, e as relações interpessoais.
As organizações que permanecem teimando na idéia antiga, ultrapassada e
desgastada de que o bom, o correto, o inteligente, o adequado, o melhor para
todos vem, obrigatoriamente de cima, da presidência, do dono, dos diretores, já
fecharam as portas ou estão nessa direção.
Toda organização, fábrica ou escritório bem sucedido, tem uma forma (ou
várias) de incentivar a equipe - da alta direção até os ocupantes dos cargos mais
baixos na hierarquia formal - a fornecer idéias, críticas e sugestões que podem ir
desde uma pequena alteração no modo como as coisas estão sendo feitas até uma
idéia revolucionária capaz de levar a empresa aos píncaros do sucesso.

Administração participativa é um
paradigma da gestão moderna
válido para todo e qualquer tipo
de empresa.
Mas, ao contrário do que muitos imaginam, a administração participativa não
é coisa nova. Essa filosofia ou política de administrar, de lidar com grupos de
pessoas com vistas ao aumento do rendimento e da realização pessoal, é muito
antiga. Ela nasceu na Grécia quando foi inventada a democracia que valoriza a
participação do grupo na tomada de decisões da administração superior.
E é exatamente essa a nossa promessa de campanha e a decisão da nossa
equipe com vistas a prestar cada vez melhores serviços à comunidade, como a lei
determina.
Mas, para que possamos passar da teoria à prática, precisamos da colaboração
de todos, da participação de todos, fornecendo idéias, críticas e sugestões. Escreva, telefone, mande fax e e-mail.
O mundo moderno não suporta a estagnação, o conformismo, a mesmice.
Precisamos da sua participação para fazer um Conselho cada vez melhor.

No período do carnaval e nos dias subseqüentes - 25, 26 e 27 de fevereiro de
2009 - não haverá expediente no CRMV-RJ. A Diretoria informa que no mês de
janeiro os funcionários trabalharam uma hora a mais por dia a fim de compensar
tal dispensa.

Encontro de Turma
A turma de 1963 da Escola Nacional
de Veterinária da Universidade Rural do
Brasil (atual UFRRJ) completou 45 anos de
formada em 14/12/2008. No dia 10/01/
2009, foi realizado um encontro comemorativo com a participação de vários colegas de diversos Estados do País.

Participe dos Conselhos Municipais de Saúde
Todas as verbas públicas destinadas aos Municípios precisam, necessariamente, ser aprovadas pelos Conselhos comunitários. É importante que os médicos
veterinários e zootecnistas participem desses Conselhos. O CRMV-RJ apoiará, sempre, os profissionais interessados.

Eduardo é o novo Chefe da Defesa
O médico veterinário Eduardo Batista Borges, ex-presidente do CRMV-RJ, foi
nomeado, no dia 08 de janeiro último, chefe do Serviço de Defesa Agropecuária da
Superintendência Federal de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Ele sucede o
colega Ronaldo Gil Pereira, que ocupou o cargo durante os últimos três anos.
Eduardo é funcionário do MAPA há 38 anos, tendo começado a trabalhar no
serviço auxiliar.

Nota de Falecimento
Faleceu em agosto/2008, o Zootecnista Paulo Francisco Dias, graduado em
Zootecnia pela UFRRJ, mestrado em Zootecnia pela UFLA e doutorado em Fitotecnia
pela UFRRJ. Era pesquisador da PESAGRO-RIO desde 01.12.1983, onde exerceu
seus trabalhos na Estação Experimental de Seropédica, nas áreas de zootecnia,
com ênfase em avaliação, produção e conservação de forragens. Recebeu (2002) o
Prêmio Johanna Dobereiner, da Embrapa Agrobiologia e, em 2006, foi agraciado
com a bolsa de “Cientista do Nosso Estado” da FAPERJ. Era coordenador de um
projeto de pesquisa sobre arborização de pastagens e desenvolvia atividades no
Convênio do Comitê Guandu. O pesquisador Paulo Francisco Dias era um lutador:
desde menino teve que trabalhar para ajudar sua família e custear seus estudos. Era
um excelente profissional, dedicado e responsável. Deixa esposa e duas filhas.

Você sabia?
Que de acordo com a Lei nº 5.517/68, os Diretores e Conselheiros do CRMV-RJ
exercem seus cargos a título honorífico, isto é, não recebem remuneração?
Que na Resolução nº 896/2008, o Conselho Federal de Medicina Veterinária
instituiu penalidades aos Conselhos Regionais em caso de descumprimento da
legislação que rege o Sistema CFMV/CRMVs?
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A crise separa os homens dos meninos
Vet. Renato Campello Costa. MSc diretor técnico da Animália Clínica
Veterinária / Conselheiro efetivo do CRMV-RJ

ano que se inicia promete ser mais desafiador do que, pelo menos, os últimos quinze
anos em decorrência da crise econômica
mundial que deve afetar também o mercado Pet. Falo
em quinze anos pois, antes disso, o Brasil ainda convivia com o fantasma da inflação que dificultava muito
a vida das clínicas veterinárias, dos pet shops e dos
veterinários autônomos assim como a dos demais brasileiros. Os momentos de crise, dizem, costumam separar os “homens dos meninos” em todas as áreas.
Remar a favor do vento é fácil, difícil mesmo é encarar, de frente, uma tempestade. Talvez 2009 seja um
ano em que muitos podem despontar exatamente por
saberem aproveitar as chances que vão aparecer. Qual
a fórmula para superar as diversidades que a crise trará? Trabalho árduo, criatividade, inovação, atualização, organização e bons profissionais, isto é, o mesmo que devemos empregar nos dias de “calmaria”,
não há nada de especial. Digo isso pois foi assim que
a Animália cresceu desde 1993 quando me formei e lá
comecei a trabalhar com outro veterinário e apenas
um funcionário. Nos primeiros anos passavam-se alguns dias sem que um cão ou gato entrasse para atendimento, mas o trabalho árduo de ficar o dia inteiro
esperando por eles não deixou de ser cumprido.
Criatividade e inovação foram utilizados para começar
a oferecer dentro de uma clínica veterinária os serviços dos especialistas que, até então, eram restritos aos
pouquíssimos centros de diagnósticos. Atualização
técnica com cursos e mestrado também ajudaram
muito a entender e acompanhar toda a evolução que
a medicina veterinária apresentou em áreas como a
radiologia, reprodução, neurologia, dermatologia, comportamento animal, oncologia e patologia clínica entre outras. Tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo poderiam se perder por falta de organização e para
que isso não ocorresse o acompanhamento de todos
os processos e a implementação de rotinas foram cui-

O

dadosamente estabelecidos. Por último, mas tão importante ou mais do que qualquer outra coisa, a companhia e o auxílio de profissionais muito capazes foram determinantes para a Animália crescer e ser atualmente uma clínica com mais de 10 mil animais cadastrados, que emprega 22 funcionários e conta com a
colaboração de cerca de 25 veterinários.
O momento agora é diferente de quando comecei
e além da crise financeira a medicina veterinária enfrenta hoje problemas como o acirrado mercado
saturado de clínicas e o grande número de profissio-

nais que são formados semestralmente pelas faculdades de veterinária. Outros desafios certamente ainda
virão e as dicas acima continuam valendo tanto para
os recém formados, quanto para os que estão batalhando há mais tempo. Não há “pulo-do-gato”. Não
há segredo. O que faz a diferença é o profissional ativo, dedicado e criativo dia após dia. E esse é você. É
só querer. Não faça igual a todo mundo. Costumo dizer que “de todo mundo o mundo já está cheio”. Seja
você, construa sua história com dedicação e baseando-se no que você acredita.

Funcionários do Conselho treinam
para atender cada vez melhor
odos os funcionários do CRMV-RJ passaram um dia inteiro recebendo treinamento
ministrado pela psicóloga Eliane Martins,
do Sebrae, com o objetivo de melhorar, cada vez
mais, a qualidade do atendimento que prestam aos
profissionais inscritos e ao público em geral.

T

O treinamento, feito no auditório do Conselho, foi ministrado no dia 13 de janeiro último,
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começou às 08:00 e terminou às 18:00h, com
intervalo para almoço.
Apesar de extenso e intenso, “o tempo passou depressa e valeu muito à pena”. Esta é a
opinião geral dos participantes. Houve dinâmica
de grupo e bastante tempo para perguntas e respostas além de intensa interação entre os participantes.

O curso não foi de “assuntos gerais”, mas sim
daqueles específicos, que têm relação com o trabalho
do Conselho e que foram motivo de um levantamento
feito pela psicóloga, anteriormente, a partir de reunião
que teve com o presidente, Romulo Spinelli e com a
secretária-geral, Cristina Grootenboer.
É intenção da diretoria promover outros cursos para
aprimorar também o trabalho interno dos funcionários.

Conheça o papel da Assessoria Jurídica e o
trabalho que vem prestando ao Conselho
Mariotti Advogados

endo em vista o conjunto de dúvidas havidas
ao longo dos anos, cujos principais aspectos estaremos aqui abordando, sobretudo
no que se refere à atuação do CRMV/RJ e de sua Assessoria Jurídica, além da questão envolvendo a
obrigatoriedade da cobrança das anuidades
inadimplidas - estas tidas como contribuição de cunho tributário - necessário se faz um esclarecimento
acurado aos profissionais e empresas inscritas.

T

Por primeiro, cumpre-nos fazer uma breve apresentação do escritório que há muito presta assessoria
jurídica ao CRMV/RJ: o “Mariotti Advogados”, que
tem como sócios os Drs. Martha Mariotti, André
Siqueira e Bruno Santos.
Saibam os caros leitores que o escritório Mariotti
Advogados caminha ao lado do CRMV/RJ há 15 anos,
aproximadamente. Os arrojados, capacitados e
combativos profissionais que integram o Mariotti Advogados estão abraçados ao comprometimento com
o trabalho, não medindo esforços para resguardar e
proteger os interesses do CRMV/RJ, quer seja na seara
administrativa, quer seja na seara judicial.
Temos por escopo contratual a defesa dos interesses do CRMV/RJ, prestando-lhe ampla e escorreita
assessoria jurídica, sendo certo que tal dever não se
estende às pessoas físicas e/ou jurídicas nele
registradas. Os serviços prestados pela AJUR do CRMV/
RJ, ao contrário do que muitos pensam, são
direcionados ao CRMV/RJ tão somente. É oportuno
ressaltar que a própria Autarquia não tem qualquer
obrigação legal de defender os interesses pessoais de
seus inscritos.
Afinal de contas, conforme reza o art. 7º da Lei
5.517/68, o CRMV/RJ tem como função precípua a
fiscalização e orientação da profissão.
Na esfera administrativa a atuação do Mariotti
Advogados ocorre da seguinte forma: atuação em pro-

cessos éticos (acompanhamento dos advogados nos
depoimentos e julgamentos); processos licitatórios (assessoria jurídica com a emissão de pareceres em todas
as fases, desde o início do processo até a abertura das
propostas e julgamento pela Comissão de Licitação);
processo de fiscalização (pareceres jurídicos das defesas contra autos de infração e dos recursos contra autos
de multa); processo de Registro (pareceres em todos
os procedimentos de baixa - Pessoa Física e Pessoa
Jurídica); processo eleitoral (acompanhamento em
todas as fases, desde a deflagração do processo eleitoral até à apuração dos votos); pareceres em procedimentos internos sempre que solicitados; cobrança
extrajudicial (atendimento pessoal aos profissionais e
empresas inscritos e parcelamento dos débitos); e assessoria aos setores internos e conselheiros.

A cobrança judicial das
anuidades inadimplidas é
obrigação legal e não um
ato de mera liberalidade, sob
pena da diretoria do órgão
responder processo
administrativo e judicial.
Já na esfera judicial a atuação está focada nas execuções fiscais propostas pelo CRMV/RJ, bem como
nas ações contra ele eventualmente propostas, na 1ª
instância (foco maior nos processos que tramitam na
justiça federal e na 2ª instância (foco maior em processos no Tribunal Regional Federal da 2ª Região - RJ/
ES) e nos tribunais superiores: Superior Tribunal de
Justiça – STJ, e Supremo Tribunal Federal – STF.
O Mariotti Advogados vem movimentando cerca de 6.000 (seis mil) execuções fiscais em todo o
Estado do Rio de Janeiro.

As anuidades dos CRMVs são sempre estabelecidas
pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, que tem
a competência legal para tanto, conforme previsto na
Lei Federal nº 11.000/2004.
Vale dizer que a obrigatoriedade do pagamento
da anuidade está estampada na Lei 5.517/68, precisamente nos artigos 25 (Pessoa Física) e 27, § 1º
(Pessoa Jurídica). É o que mantém a estrutura do
CRMV/RJ.
A cobrança judicial das anuidades inadimplidas é
obrigação legal e não um ato de mera liberalidade, sob
pena da diretoria do órgão responder processo administrativo e judicial.
É de conhecimento geral que o CRMV/RJ tem seus
atos auditados tanto pelo CFMV quanto pelo Tribunal
de Contas da União (TCU). Desta forma, é vedado aos
CRMVs anistiar total ou parcialmente as anuidades não
honradas, justamente por se tratar de tributo e não haver previsão legal para isso.
O CRMV/RJ, embora impossibilitado de conceder
anistia, concede às pessoas físicas e jurídicas
inadimplentes a possibilidade de parcelar a dívida.
Neste sentido, a Assessoria Jurídica do CRMV/
RJ, normalmente responsável pela efetivação do acordo administrativo para o adimplemento da dívida que
se encontra inscrita em dívida ativa, segue a Portaria
001/2008 do CRMV/RJ, que autoriza que seja feito o
parcelamento da dívida em no máximo 30 (trinta)
vezes, desde que nenhuma parcela seja inferior a R$
50,00 (cinqüenta reais).
Cabe também à Assessoria Jurídica formular e encaminhar aos órgãos competentes as notícias-crime
acerca de exercício ilegal da medicina veterinária e da
zootecnia, cumprindo o papel de fiscalização permanente contra o exercício ilegal da profissão.

Tramitam na Câmara Federal projetos que afetam
médicos veterinários e zootecnistas
presidente do CRMV-RJ encaminhou ofício ao presidente do CFMV e aos Regionais, solicitando uma reunião de urgência
para debater uma estratégia de ações a serem de-

O

senvolvidas em conjunto. O objetivo é debater assuntos inerentes às prerrogativas dos médicos veterinários e dos zootecnistas. O motivo é que estão
tramitando na Câmara Federal projetos de lei que

alteram as atividades que atualmente são privativas
desses profissionais.
São os seguintes os projetos referidos: PL nº 734/
2007, PL nº 2824/2008 e PL nº 3352/2008.
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Qual o principal papel
do Conselho?
izemos essa pergunta a sete colegas médicos veterinários. É claro que a pequena quantidade da amostra não autoriza tirar nenhuma conclusão definitiva. Eis as respostas:

F

Major Veterinário Carlos Henrique (Academia
Militar das Agulhas Negras)
Além da ação legal, fiscalizadora, acho que o Conselho deve levantar dados e indicadores e interpretálos para que os profissionais compreendam as tendências do mercado de trabalho.
Carlos Alberto de Carvalho Pinto (clínico de
pássaros)
Acho que o nosso Conselho deve concentrar sua
atividade no combate ao charlatanismo e zelar pela
ética profissional.
Antonio da Mota Marinho (primatologista da
Fiocruz)
Espero que a nova diretoria do Conselho dê
continuidade ao Programa de Educação Continuada com o objetivo de melhorar, cada vez mais, o
nível dos profissionais, complementando certos
aspectos que, no ensino de formação, deixam um
pouco a desejar.
Eliana Marques de Mesquita (professora da UFF)
Entendo que o Conselho é um órgão de fiscalização que deve combater o charlatanismo e zelar
pela ética.

Luiz Pereira (sócio de clínica de pequenos
animais e de pet-shop)
Entendo que embora a obrigação legal do Conselho seja a defesa do consumidor, ele deveria, também, defender a classe veterinária, com destaque
para a postura profissional e para a mediação dos problemas de ética.
Márcio Costa (professor
(professor,, especialista em reprodução animal)
Acho que o CRMV-RJ não tem mais que ficar se
preocupando com a fiscalização, mas sim incentivar a
excelência na medicina veterinária através de um trabalho direcionado junto aos profissionais (clínicas, entidades, universidades,) fazendo-se presente e mostrando o que é medicina veterinária, divulgando a
profissão, analisando o mercado de trabalho e influenciando na formação profissional.
Paulo Roberto da Conceição (dono de clínica
veterinária de pequenos animais)
O que pretendo do Conselho é que ele resolva o
problema do desemprego da classe. As faculdades
estão formando muitos profissionais que são jogados
no mercado que não tem capacidade de absorvê-los,
levando-os ao desemprego e à desilusão da profissão. Na minha opinião, como o Conselho é a única
instituição da veterinária que funciona, deveria ocupar-se do mercado de trabalho.
E você, colega, qual a sua opinião? Escreva para
crmvrj@crmvrj.org.br

Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado Rio de Janeiro
Balanço Financeiro – Nov/2008

Receita
Receita orçamentária
Receitas correntes
Receita de contribuições
Receitas patrimonial
Receitas de serviços
Outras receitas correntes
Receita extra-orçametária
Devedores da entidade
Consignações
Credores da entidade
Saldos do exercício anterior
Bancos-c/movimento
Bancos-c/arrecadação
Responsável por suprimento
Bancos-c/vinculada a aplicações

Total

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

Jornal CRMV RJ

38.555,74
2.134,55
65,28
16.145,07
20.210,84

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

Total

2.689.013,75
170.158,62
14.855,13
4.000,00
2.500.000,00

2.928.940,43
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

Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado do Rio de Janeiro

Secretária Geral
Cristina Silva Grootenboer
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201.370,94
200.971,94
198.995,78
1.976,16
399,00
399,00

Despesa extra-orçamentária
Devedores da entidade
Entidade públicas devedoras
Consignações
Credores da entidade

Vice-Presidente
Cícero Araújo Pitombo

Atenção! O CRMV-RJ encaminhou o boleto da anuidade de
2009 para o endereço de todos os profissionais e empresas
registrados e também disponibilizou através do site
www.crmvrj.org.br. Caso não tenha recebido, verifique seu endereço junto à Secretaria do Conselho através do telefone (21)
2576-7281.

2.795.923,27
128.945,03
693,97
4.999,93
2.661,284,34

2.928.940,43

Presidente
Romulo Spinelli

Anuidade de 2009

103.724,10
103.724,10
27.533,58
28.421,39
9.883,78
37.885,35
29.293,06
2.260,96
17.131,65
9.900,45

Tesoureiro
Marcelo Hauaji de Sá Pacheco
Conselheiros Efetivos
Douglas Oliveira Ramos
José Luis Peçanha Rosa
Renato Campello Costa
Ricardo Siqueira da Silva
Sérgio Henrique Emerick
Tânia Barbosa Netto

Conselheiros Suplentes
Cláudio Pinto Vicente
José Paulo de Oliveira
Luiz Souza Leal
Sérgio Gomes do Rêgo Lima
Sergio Reyes
Vinicius Rezende Ribeiro
Jornalista Responsável
Luiz Octavio Pires Leal
Reg. Prof. 11926/49/87v
CRMV-RJ no 608
Secretária de Redação
Kátia Brito

Endereço: Rua Torres Homem, 475, Vila Isabel • CEP 20551-070 • RJ
Tel.: (21) 2576 7281• Fax: (21) 2576 7844
Web: www.crmvrj.org.br • E-mail: crmvrj@crmvrj.org.br
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I Graficci • (21) 2213-0794
CTP e Impressão:
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Distribuição Gratuita

Luiz Dias Kinuppe
zootecnista da Threetek

Zootecnia

O Georreferenciamento
é uma exigência real

O

termo georreferenciamento torna - se a cada dia mais comum no dia a dia
de produtores e técnicos que trabalham no meio rural apesar de poucos
realmente conhecerem ou darem a devida importância para o assunto.

O tema começou a ser discutido com mais ênfase a partir de 2001, quando foi
editada a Lei 10.267, e agora toma mais força com o vencimento do prazo em
novembro de 2008 para que propriedades acima de 500 hectares providenciem a
execução do georreferenciamento.
O georrefenciamento é a obrigatoriedade da descrição do imóvel, em seus
limites, características e confrontações, através de memorial descritivo firmado por
profissional habilitado e cadastrado no INCRA, com a devida ART, através da
metodologia baseada no Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a
ser fixada pelo INCRA (art. 176, § 4°, da Lei 6.015/75, com redação dada pela Lei
10.267/01).
Com a Lei 10.267 além da precisão das medidas do imóvel, houve o
envolvimento de outros órgãos públicos na fiscalização e controle das propriedades rurais como INCRA no controle do cadastro, Receita Federal no controle da
tributação, os cartórios de registro de imóveis e o IBAMA no controle e fiscalização
das questões ambientais.
Também ligado diretamente ao georreferenciamento o IBAMA tem como
exigência que para a averbação da reserva legal a área destinada para esse fim
seja georreferenciada dentro da metodologia baseada no Sistema Geodésico
Brasileiro, já as Áreas de Preservação Permanente não necessitam de averbação,
uma vez que a lei define claramente onde se localizam tais espaços, mas devem
ser preservadas e declaradas gerando descontos na tributação do Imposto
Territorial Rural (ITR).
No estado do Rio de Janeiro existem poucos profissionais ou empresas habilitados para a realização do georeferrenciamento sendo os serviços cobrados por
hectare, levando em consideração a topografia do imóvel e o numero de vértices.
Em pesquisas realizadas em propriedades que estão se adequando à Lei, o custo
não sai por menos de R$ 60,00 reais o hectare. Uma alternativa é o uso conjunto de
tecnologia e coleta de dados no campo como tem sido utilizado pela empresa
Threetek, do Rio de Janeiro, que utiliza foto - imagens atualizadas e de ótima
precisão para a demarcação de área e o trabalho de campo com profissionais
especializados e cadastrados no INCRA que dão maior agilidade ao trabalho com
custo extremamente viável.
De acordo com a Lei, nenhuma escritura nova de compra e venda ou de desdobramento poderá ser registrada sem o georreferenciamento. Além disso, uma das
principais conseqüências é de ordem financeira pois os bancos não liberam financiamento para proprietários que não apresentarem a certificação, além do que
propriedades que forem vistoriadas pelo INCRA mesmo que atinjam os índices
produtivos como o Grau de Utilização da Terra (GUT), e o Grau de Eficiência na
Exploração da terra (GEE), e tenham Área de preservação Permanente declarada e
preservada, mas que não possuam a Reserva Legal averbada e consequentemente
georreferenciada podem ser desapropriadas para fins de reforma agrária por não
atingir a função social.
A questão é que o georreferenciamento é uma exigência real que precisa ser
cumprida pois proprietários que tiverem a certificação do seu imóvel registrado
com os novos requisitos da Lei terão total segurança da autenticidade de sua
propriedade evitando problemas como multas, bloqueios de matriculas, suspensão de financiamentos e a desapropriação do imóvel, além do que com o
georreferenciamento tornou-se absolutamente impossível a grilagem de terras,
avanço de linhas de divisa ou sobreposição de áreas. Proprietários e técnicos devem estar atentos para esse assunto e procurar técnicos ou empresas habilitadas
para a realização do georreferenciamento, para que não venham tomar sustos
durante o desenvolvimento de seus projetos.

Zootecnistas com
endereço desatualizado
Nome

CRMV-RJ

Alexandre Herculano Borges de Araujo
Alexandre Machado Leite
Aluisio Pereira de Figueiredo
Ana Cristina Neves
Ana Paula Politano de Sant´Anna
Andrea Alves de Abreu
Antonio Carlos Igreja Marrafa
Arlete Gomes Guimarães Moraes
Claudia Maria Assis Faria
Claudio Ferreira da Costa
Edizio Santos Junior
Eloise Fatima Gora
Elvino Ferreira
Eurico Yudi Saito
Fabiana Goes de Almeida Nobre
Fabio Teixeira de Pádua
Francisco Carlos Alves de Almeida
Geralda Nery da Silva
Guilherme Castro de Almeida Soares
Gustavo Pereira Leal
Helio Carlos De´Carli
Jansen Conceição Cunha
Jeane Andrea Herzog
José Ricardo Negreiros da Silva
Luiz Arnaldo Rosa Bortolon
Luiz Carlos Chamon
Luiz Ricardo Sinder
Marcia Cristina do Nascimento Moreira
Marcos Henrique Rodrigues D´Almeida Nunes Vieira
Mauricio Nogueira Brito
Milton Luiz Moreira Lima
Moacir Veloso Filho
Newton José Rodrigues da Silva
Nirlene Lopes dos Santos
Orlando Moreira Guedes
Patricia Gonçalves Magalhães
Paulo Jorge da Silva Jota
Paulo Ronan Almeida Recio
Poliane Frota Cardozo
Ricardo José Martins de Moura
Salvador Alves Maciel Neto
Salvador Rangel da Silva
Sandra Mara Cruz Tavares de Macedo
Sergio Luiz Cirne Padinha
Uilson Morales Gomes
Valeria de Goveia
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260/Z
423/Z
001/Z
125/Z
730/Z
245/Z
731/Z
112/Z
478/Z
066/Z
590/Z
219/Z
294/Z
434/Z
588/Z
629/Z
400/Z
114/Z
461/Z
611/Z
201/Z
060/Z
350/Z
184/Z
148/Z
107/Z
248/Z
278/Z
426/Z
191/Z
205/Z
022/Z
150/Z
357/Z
013/Z
446/Z
043/Z
246/Z
484/Z
341/Z
286/Z
032/Z
275/Z
033/Z
086/Z
498/Z
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