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Editorial
Força total no CRMV-RJ em 2010

Nosso Conselho vem se preparando para prestar cada vez mais e melhores serviços tanto à sociedade como aos médicos veterinários e zootecnistas
inscritos.

O Centro de Primatologia do Rio de janeiro acaba de completar 30 anos de
fundação e vem servindo de modelo
para centros de estudo de outras espécies em todo o território nacional
Dirigido pelo médico veterinário Alcides Pissinatti, MSc e PhD com extrema dedicação e competência, o Centro terá grande progresso neste ano de
2010. PÁG. 04

A documentação necessária para embarcar de avião com um animal para
o exterior é complexa, mas indispensável.
São muitos os documentos necessários e é preciso ficar atento aos prazos. E é importante saber que
a documentação válida para a ida não é a mesma
necessária para o retorno ao Brasil. PÁG. 07

37O Congresso Brasileiro de Medicina
Veterinária será no Rio, em Julho, e
tem tudo para ser um grande sucesso
O slogan é “Alimento e Bioenergia para o Brasil e o
Mundo” e os eventos, abrangentes: 150 anos do Ministério da Agricultura; 100 anos de Ensino de Veterinária

I M P R E S S O

no Brasil e 90 anos da Sociedade Brasileira de Medicina
Veterinária.
PÁG. 06
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Agenda
III Curso de Fisioterapia e Reabilitação Animal (Teórico/
Prático)
Data: Início em 16 de janeiro de 2010 (192 horas)
Local: Barra da Tijuca • RJ
Info: vetphysical.com.br

Curso de Pós Graduação Lato-Sensu em Homeopatia para
Médicos Veterinários
Data: Fevereiro de 2010 (2 anos de duração)
Local: Instituto Hahnemanniano do Brasil • Centro • RJ
Info: (21) 2221-1831 / ramal 203 (Sra. Dimitília)

10º Curso de Capacitação para Médicos Veterinários Responsáveis Técnicos em Estabelecimentos Produtores de
Alimentos de Origem Animal
Data: 26 de fevereiro a 26 de junho de 2010
Local: UNESP/FCAV de Jaboticabal • SP
Info: (16) 3209-1300 • eventos@funep.fcav.unesp.br
www.funep.com.br/eventos

Curso de Ultrassonografia Abddominal & Pélvica - Teórico/
Prático
Data: Março de 2010 (Dra. Adriene Firmo CRMV-RJ 5302)
Local: Veterinária Alvorada • Campo Grande • RJ
Info: (21) 9669-5160 • adrienefirmo@oi.com.br

Curso de Cardiologia & Eletrocardiografia - Teórico/Prático
Data: Março de 2010 (Dr. Moyses Fonseca Serpa. MV. MSc.
CRMV-RJ 2016)
Local: Veterinária Alvorada • Campo Grande • RJ
Info: (21) 2589-6024 • 2589-6867 • mserpa@oi.com.br

Curso Teórico/Prático de Odontologia Equina
Data: Março de 2010
Local: Rio de Janeiro
Info: www.latinequinedentistry.com

Curso Avançado de Ultrassonografia Veterinária

XI Simpósio Brasil Sul de Avicultura

Data: Março e Abril de 2010
Local: Barra da Tijuca • RJ
Info: (21) 3150-3914 • 3150-3915 • www.radiovet.com.br

Data: 06 a 08 de abril de 2010
Local: Chapecó • SC
Info: nucleovet@nucleovet.com.br

Diagnóstico por Imagem para Clínicos Veterinários - Radiologia, Ultrassonografia, Ecocardiograma e Endoscopia

31º Congresso Brasileiro da ANCLIVEPA

Data: Março e Abril de 2010
Local: Barra da Tijuca • RJ
Info: (21) 3150-3914 • 3150-3915 • www.radiovet.com.br

III Atualização em Anestesiologia e Controle da Dor de Pequenos Animais-RJ
Data: Março a Outubro de 2010
Local: IEMV
Info: (21) 7836-4844 ID:*83 54459
www.atualizacaovet.com.br

XIV Curso de Homeopatia para Médicos Veterinários
Data: 06 e 07 de março de 2010
Local: Campinas • SP
Info: (19) 3208-0993
www.homeopatiajacquelinepeker.com.br

I Curso Teórico/Prático de Ultrassonografia em Pequenos
Animais
Data: 13 / 14 de Março a 15 / 16 de Maio de 2010 (70 horas)
Local: Labovet Centro Clínico e Apoio ao Diagnóstico Veterinário
Info: Felipe Pereira • labovet_cursos@hotmail.com
(21) 3406-8635 • 8750-9835

XVI Curso de Acupuntura para Médicos Veterinários
Data: 20 e 21 de março de 2010
Local: Campinas • SP
Info: (19) 3208-0993
www.homeopatiajacquelinepeker.com.br

Data: 17 a 20 de abril de 2010
Local: Belém • PA
Info: secretaria@anclivepa2010.com.br

AVESUI América Latina 2010 – Feira da Indústria LatinoAmericana de Aves e Suínos
Data: 11 a 13 de maio de 2010
Local: Florianópolis • SC
Info: (11) 2118-3133 • www.avesui.com

10ª Conferência Sul-Americana de Medicina Veterinária RIOVET
Data: 20 a 22 de maio de 2010
Local: Riocentro • RJ
Info: (21) 3295-2804 • 3295-2805 • info@riovet.com.br
www.riovet.com.br

37º CONBRAVET - Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária
Data: 26 a 30 de julho de 2010
Local: Centro de Convenções Sulamérica • Rio de Janeiro
Info: (21) 2539-1351 • 2539-1214
conbravet2010@cmeventos.com.br
www.cmeventos.com.br

Curso Prático de Aprofundamento em Ultrassonografia
Veterinária
Data: Agosto de 2010
Local: Barra da Tijuca • RJ
Info: (21) 3150-3914 • 3150-3915 • www.radiovet.com.br

Movimentação de Pessoas Físicas
MÉDICOS VETERINÁRIOS - Inscrição
10426 - Flavia Christina Saint´Just Vieira Ramos
10427 - Fabiana Salles Faria
10428 - Mario Cesar Varges de Menezes
10429 - Mariana Rodrigues Canellas
10430 - Danillo Diniz dos Reis
10431 - Rodrigo Gaudard Mulim
10432 - Danielle Silva dos Santos
10433 - Carlos Alberto da Graça Gomes
10434 - Graziela Almeida Portella Gonçalves
10435 - Ana Paula Silva Arantes de Oliveira
10436 - Raphael Francisco Dutra Barbosa da Rocha
10437 - Amanda Codeço de Oliveira

10440 - Herica de Oliveira Costa
10441 - Ronaldo Hertel Neira
10442 - Thiago Souza Costa
10443 - Georgia Zillig Gac dos Santos
10444 - Leticia Castilho Coimbra da Costa
10445 - Gustavo Tartari Junqueira
10446 - Erica Ferreira Dobbin Severo

Transferências para outros CRMVs
4310 - Paulo Antonio Barcellos Cordeiro (CRMV-MG)
5068 - Marius da Silva Pinto Belluci (CRMV-AL)
5826 - Melissa Hanzen Pinna (CRMV-BA)
9721 - Vivian de Paula Henney (CRMV-SP)
10154 - Guilherme Savastano Vassallo (CRMV-BA)

10447 - Rafael Bessa Alves de Carvalho
10448 - Rafael de Souza Oliveira
10449 “S” - Helena Kiyomi Hokamura (CRMV-SP)
10450 - Delphine Giuliana Konz

Transferências Recebidas de outros CRMVs

ZOOTECNISTAS - Inscrição
765/Z - Aline da Silva Passos
766/Z - Michelle Guerra Sá

10438 - Guilherme Hacker Barbosa

5673 - Carlos Eduardo Baia Lima (CRMV-SC)

767/Z - Douglas Ribeiro de Oliveira

10439 - Janaina Moreira Rei

8179 - Ana Paula Antunes de Queiroz (CRMV-SP)

768/Z - André Luiz Trindade dos Santos
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Editorial

Romulo Spinelli,
presidente do CRMV-RJ

Conselho com força
total em 2010

Atividades & Notícias
Atualização profissional
Acesse www.crmvrj.org.br - Atualização Profissional - e entre direto na página da Revista Brasileira de Ciência Veterinária, publicada pela Faculdade de
Veterinária da UFF, tendo como editor-chefe, o Prof. Dr. Sérgio Carmona de São
Clemente. Em breve, estaremos disponibilizando outras revistas.

C

om a graça de Deus, apoio da diretoria, dos conselheiros, dos funcionários e de todos os colegas médicos veterinários e zootecnistas inscritos
no CRMV-RJ, haveremos de promover grandes e importantes mudanças
neste ano que está começando.
A mudança para a nova sede, perto do metrô, no centro financeiro da Cidade e com quase o dobro da área das atuais instalações, prevista para o segundo
semestre de 2010.
Projetada por escritório especializado, escolhido por licitação pública, de
acordo com especificações fornecidas e analisadas pela diretoria, conselheiros e
outros colegas, a divisão racional do espaço propiciará mais eficiência e conforto
tanto para os dirigentes como para os funcionários e visitantes. É fato indiscutível
que nossas atuais instalações não atendem mais às necessidades do Conselho.
Cada vez mais, também, iremos nos dedicar à comunicação social e ao
marketing profissional, com dois objetivos básicos: informar ao grande público
sobre o importante papel que nossas profissões desempenham na sociedade, e
criar novas oportunidades de trabalho.

As grandes mudanças previstas para
este ano incluem a transferência
para a nova sede, maior ênfase
na fiscalização, no marketing e na
valorização profissional

A fiscalização dos empreendimentos comerciais, industriais e de prestação
de serviços, que sempre foi atuante no CRMV-RJ, ganhará, neste ano, um impulso ainda maior. Ela tem dois aspectos complementares: age em defesa da
legislação, não permitindo que as empresas ou pessoas físicas atuem sem as
condições legais vigentes, e, ao exigir a presença do veterinário responsável sempre que isso couber - cria novos empregos. Em relação a este último item, é
bom destacar, já estamos agindo fortemente. Dois bons exemplos são o anúncio
a quatro cores publicado na revista Veja-Rio (página 93, edição de 28 de outubro
de 2009) e o publicado em O Globo, página 03, de 06.12.2009, no Caderno
Boa Chance, convidando os empresários e produtores que estão procurando um
veterinário a consultar o “Banco de Currículos” na nossa página da Internet.
A atualização profissional, através do novo Programa de Educação Continuada também está recebendo atenção crescente em virtude da necessidade
imperiosa de dar oportunidade aos nossos profissionais de manterem-se atualizados com as novas conquistas da ciência médica e biológica, em geral, inclusive
através do nosso site na internet - www.crmvrj.org.br/atualizaçãoprofissional.

Novas resoluções do CFMV
Foram publicadas no Diário Oficial da União novas Resoluções do CFMV: (I)
Resolução nº 923/2009, que dispõe sobre procedimentos e responsabilidade do
Médico Veterinário e do Zootecnista em relação à biossegurança no manuseio de
microorganismos e de animais domésticos, silvestres, exóticos e de laboratório,
inclusive os geneticamente modificados, bem como suas partes, fluidos, secreções e excreções; (II) Resolução nº 926/2009, que dispõe sobre a solenidade de
entrega da Carteira de Identidade Profissional.
Acesse www.cfmv.org.br - Legislação.

Pet veterinária da UFRRJ é aprovado no MEC
A proposta PET do curso de Medicina Veterinária foi contemplada no Edital
05 - PET2009 - /MEC/SESu/DIFES. A proposta intitulada “Práticas Pedagógicas
Inovadoras na Formação de Excelência em Medicina Veterinária” visa promover
o desenvolvimento de ações integradas de ensino, pesquisa e extensão com o
objetivo de dinamizar a formação dos graduandos, através da inserção de novas
práticas pedagógicas no ambiente de aprendizagem. A equipe de professores e
estudantes será coordenada pelo professor Luciano da Silva Alonso (DBA/IB), e
conta com a colaboração dos professores Adivaldo Henrique da Fonseca (DESP/
IV), João Telhado Pereira (DMCV/IV), Miliane Moreira Soares de Souza (DMIV/IV),
Ticiana do Nascimento França (DESP/IV) e do médico veterinário Felipe Delorme
de Azevedo (HVPA). Esta é uma importante conquista para a UFRRJ e para a medicina veterinária do nosso estado. Ao todo foram aprovados 30 novos grupos
PET em todo o país, com cursos de todas as áreas do conhecimento.

Anuidade de 2010 também na internet
Além da opção do boleto bancário impresso pelo Banco do Brasil e encaminhado através dos correios, os profissionais e empresas também poderão acessar
o site do Conselho e imprimir o boleto da anuidade de 2010. É só acessar www.
crmvrj.org.br. Caso a quitação ocorra através do boleto impresso via internet,
basta desconsiderar o boleto encaminhado pelo Banco.
Informações: (21) 2576-7281.
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Centro de Primatologia do Rio de Janeiro
completa 30 anos

O

Centro é dirigido pelo médico veterinário Alcides Pissinatti, MSc. PhD, professor da Faculdade de Medicina Veterinária da FESO (Teresópolis) e da Universidade Plínio Leite (Itaboraí).
A área é de 270 hectares, no município de Guapimirim, na localidade chamada Paraíso. São 90
viveiros grandes que abrigam 240 macacos de 26
espécies diferentes, além do prédio principal com laboratório, hospital e serviço de manejo.
O Centro de Primatologia foi inaugurado em novembro de 1979 com o objetivo de estudar a biologia dos primatas, incluindo, nutrição, reprodução,
hábitos, doenças, meio ambiente, etc..
Os primatas são alimentados na parte da manhã,
com cardápio preparado na cozinha especialmente
construída e montada com essa finalidade, e que é
constituído de sais minerais, vitaminas, pão integral
e outros ingredientes, variando conforme a espécie
ao qual se destina. Ao meio dia é servida outra ração
mais baseada em frutas e vegetais.
Todo o trabalho é feito com as espécies animais
ameaçadas de extinção como os micos-leões, o muriquí, o macaco-prego da Bahia, o bicolor da Amazônia e outras.

O Centro de Primatologia
do Rio de Janeiro serviu
de modelo para a criação
de outros que trabalham
com espécies diferentes
A equipe do professor Pissinatti é mínima, o que
exige de cada um uma dedicação extrema. Além dos
seis funcionários que cuidam da cozinha, do manejo
dos animais e da limpeza, são apenas três pessoas:
ele, a secretária e a encarregada do laboratório. Mas
já chegaram a ter uma equipe de 20 pessoas.
O colega Alcides Pissinatti é respeitado no mundo todo e tem trabalhos publicados em revistas científicas internacionais importantes, como a American
Journal of Primatology e a Folia Primatologica, esta
última editada na Suíça.
O Centro de Primatologia do Rio de Janeiro serviu de inspiração para a criação de outros, semelhantes, espalhados por todo o Brasil e que trabalham
com diferentes espécies animais, como tartarugas
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(Projeto Tamar), preservação do peixe boi fluvial e
marinho, de estudos sobre felinos, etc.
Para 2010, Pissinatti espera poder contar com
um orçamento e alcançar o nível de excelência na
área de primatologia, não apenas sob o ângulo da
conservação, mas também de preparo de animais
para serem usados em outras pesquisas, treinamento de pessoal para a área ambiental, museu de prima-

tologia e museu florestal. Trata-se de um projeto
em andamento do qual faz parte um alojamento
para 15 pesquisadores e 30 alunos, que já está em
fase final de construção, assim como uma estação
ecológica.
Ao que tudo indica, este será um ano de grande progresso para o Centro de Primatologia do Rio
de Janeiro.

Animais silvestres: o que diz a lei
MV Felipe Bath • Entrevista

1) Qual a diferença entre animais silvestres, animais exóticos e
animais domésticos?
I - Animais Silvestres: são aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham a sua vida ou parte
dela ocorrendo naturalmente dentro dos limites do território brasileiro e suas
águas jurisdicionais.
Exemplos:, mico, morcego, quati, onça, tamanduá, ema, papagaio, arara,
canário-da-terra, tico-tico, galo-da-campina, teiú, jibóia, jacaré, jabuti, tartaruga-da-amazônia, abelha sem ferrão, vespa, borboleta, aranha e outros. O acesso, uso e comércio de animais silvestres é controlado pelo IBAMA.
II - Animais exóticos: são aqueles cuja distribuição geográfica não inclui o
território brasileiro. As espécies ou subespécies introduzidas pelo homem, inclusive domésticas, em estado selvagem, também são consideradas exóticas. Outras
espécies consideradas exóticas são aquelas que tenham sido introduzidas fora
das fronteiras brasileiras e suas águas jurisdicionais e que tenham entrado espontaneamente em território brasileiro.
Exemplos: leão, zebra, elefante, urso, ferret, lebre-européia, javali, crocodilodo-nilo, naja, piton, esquilo-da-mongólia, tartatuga-japonesa, tartaruga-mordedora, tartaruga-tigre-d’água, cacatua, arara-da-patagônia, escorpião-do-Nilo,
entre outros.
III - Animais domésticos: são aqueles animais que através de processos tradicionais e sistematizados de manejo e melhoramento zootécnico tornaram-se
domésticos, possuindo características biológicas e comportamentais em estreita
dependência do homem, podendo inclusive apresentar aparência diferente da
espécie silvestre que os originou.
Exemplos: gato, cachorro, cavalo, vaca, búfalo, porco, galinha, pato, marreco, peru, avestruz, codorna-chinesa, perdiz-chucar, canário-belga, periquitoaustraliano, abelha-européia, escargot, manon, mandarim, entre outros.
O controle de animais domésticos é feito pelas Secretarias e Delegacias vinculados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e das Gerências
de Zoonoses, vinculadas ao Ministério da Saúde ou às Secretarias Estaduais de
Saúde. Casos de animais domésticos que estejam causando problemas à saúde
pública ou à agricultura devem ser comunicados a esses órgãos. O IBAMA poderá controlar animais domésticos em casos em que seja verificada possibilidade de
causarem danos à fauna silvestre e aos ecossistemas, quando em vida livre.

2) Manter um animal silvestre em cativeiro é crime?
Depende da origem do animal. Se for um animal com origem legal, isto é, adquirido de criadouro comercial ou comerciante devidamente registrado no IBAMA,
não é crime. Considera-se crime se a origem do animal não puder ser comprovada,
sobretudo se for um animal adquirido de traficantes ou contrabandistas, em estradas, depósitos, feiras livres, por meio de encomendas ou similares.
A Lei de Crimes Ambientais considera crime contra a fauna a manutenção
de animais silvestres em cativeiro sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. No caso específico de fauna silvestre entende-se
como autoridade competente o IBAMA. A manutenção de animais silvestres em
cativeiro também é considerada crime se a origem dos bichos não estiver devidamente documentada através de nota fiscal emitida pelo comerciante ou pelo
criadouro que tem autorização do IBAMA para reproduzi-los em cativeiro. Nessa
nota fiscal deve constar o nome cientifico e popular do bicho, o tipo e o número
de identificação individual do espécime (animal), que poderá ser uma anilha
fechada e/ou um microchip.

3) Qual o risco de manter um animal silvestre em cativeiro/casa?
Todo animal, independente de ser silvestre ou doméstico, pode ser portador
de doenças transmissíveis ao homem, conhecidas como zoonoses ou antropozoonoses. Além de ser potencialmente defensivo, ou seja, pode morder, arranhar,
picar ou bicar, quando provocado. O ideal é que o animal seja respeitado em
suas características físicas e comportamentais, esteja sob a supervisão de um
médico veterinário e que as pessoas estejam conscientes da existência dos riscos
físicos e doenças, sua via de transmissão e contágio.

4) Onde eu posso adquirir um papagaio ou outro animal silvestre
legalmente?
Em criadouro comercial ou comerciante (lojas) devidamente registrado no
IBAMA. Quem está vendendo deve provar isso e fornecer a Nota Fiscal contendo
os nomes científico e popular do bicho, o tipo e o número de identificação individual do espécime. Para saber quais são os criadouros e comerciantes registrados
no IBAMA, consulte as listas abaixo ou entre em contato com o IBAMA.
Lista dos criadouros comerciais.
www.ibama.gov.br/fauna/criadouros/comerciais.pdf
Lista de comerciantes de fauna, produtos e subprodutos.
www.ibama.gov.br/fauna/criadouros/comerciantes.pdf
Criadores de passeriformes também podem adquirir aves de outro criador da
mesma categoria, após cadastrar-se no SISPASS, conforme a IN 01/03 (www.ibama.gov.br/sispass/legislacao/In01-03.pdf). A decisão de possuir em casa um animal silvestre deve levar em conta a responsabilidade no correto trato do animal,
sobretudo oferecendo alimentação adequada, água de boa qualidade, cuidados
veterinários e sanitários, abrigo e respeito à individualidade e às características
da espécie. O mesmo vale para outros animais, sejam domésticos ou exóticos. O
abandono de animais pelo homem tem causado muitos prejuízos à agricultura e
à saúde publica, com grande ônus para o Estado.

5) O que fazer quando encontrar alguém vendendo um animal
silvestre?
Primeiro, não comprar; depois, denunciar às autoridades. Se for em feira livre
ou depósito de tráfico, denunciar e fornecer o maior número de informações
possíveis.
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Christiane Goulart Schurt
recebe moção de Aplauso e Congratulações do
Legislativo de Niterói

O

Poder Legislativo de Niterói aprovou, na
Reunião Ordinária do dia 02 de setembro
de 2009, a proposição sob a forma de Moção de Aplauso e Congratulações nº 155/09 de autoria do nobre Vereador João Gustavo à médica veterinária Christiane Goulart Schurt, nascida e criada
no Rio de Janeiro.
Nadadora profissional, durante 15 anos, integrou a equipe da Seleção Estadual e Brasileira, sendo
atleta dos clubes Flamengo, Fluminense e Vasco da
Gama. Apesar da grande influência esportiva de seus
pais, já em sua infância no bairro de Laranjeiras, era
conhecida por seu amor e dedicação aos animais da
região, muitas vezes, levando animais abandonados
para casa.
Realizou seu grande sonho quando, aos dezessete anos, passou no vestibular para a carreira de
Medicina Veterinária na Universidade Federal Fluminense em Niterói. Foram cinco anos de dedicação exclusiva aos pequenos animais: estágios, campanhas
de vacinação,palestras e variados cursos de atualização, incluindo o de pós graduação em homeopatia
veterinária no Instituto Hannemaniano. Formou-se
Médica Veterinária em 1991.
Foi, em Niterói, uma das pioneiras na defesa dos
animais abandonados, e tudo começou quando saía
de sua clínica e resgatava gatinhos no Campo de São

Bento e no Horto de Niterói, com seus filhos. Os animais eram tratados e doados para amigos.
Em seu consultório veterinário, vem desenvolvendo o trabalho de doação de animais abandonados. Eles chegam de diferentes lugares, muitos deles vítimas de maus tratos, e são encaminhados para
seus novos lares, através de campanhas de adoção
consciente feitas no interior de sua loja. Cada dia que
passa, surgem mais moradores colaborando e participando desta iniciativa. São moradores e pessoas que
trabalham em Icaraí, São Francisco, Centro, Ingá, Região Oceânica e etc.
Seu trabalho foi motivo de matéria em diversos
jornais e já resultou em mais de 600 adoções em
apenas 2 anos ,incluindo hamsters ,coelhos, cães e
gatos. Como não poderia deixar de ser, sua família
foi acrescida com mais duas gatinhas também adotadas.
Hoje em dia, coordena um grupo de voluntários
que não não só resgata os animais como também
ajuda a tratar deles. Os custos são todos arcados
pelo grupo, em especial pela doutora Christiane. O
grupo arrecada doações e promove rifas e bingos
para arrecadar dinheiro para castração, ração, remédios e etc.... Recebemos quase que diariamente,
cães e gatos, de todos os tamanhos e idade, alguns
de raça, abandonados, que aguardam adoção.

37° Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária
promete ser o mais abrangente evento do ramo já realizado no Brasil

Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado Rio de Janeiro
Balanço Financeiro – Out/2009

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

89.565,82
89.565,82
29.013,60
18.485,42
12.759,72
29.307,08

Receita extra-orçametária
Devedores da entidade
Consignações
Credores da Entidade

29.472,96
2.914,26
17.453,10
9.105,60

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

Total

3.536.189,93

Despesa
Despesa orçamentária
Despesas correntes
Despesa de custeio
Transferências correntes

150.905,87
150.905,87
201.658,74
50.752,87

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

173.782,61
2.892,21
17.978,96
82.061,44
70.850,00

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

Total

Eventos
150 anos do Ministério da Agricultura • 100 anos de Ensino de Veterinária
no Brasil • 90 anos da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária
Temas
• História da Medicina Veterinária
• Bem estar animal
• Saúde animal
• Biocombustíveis
• Pesquisa & desenvolvimento
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•
•
•
•

Pesca e aquicultura
Agronegócio
Ensino da medicina veterinária
Veterinária militar

3.211.501,45
90.427,91
34.729,89
4.800,00
3.081.543,65

3.536.189,93

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
Presidente
Romulo Spinelli

Data: 26 a 30 de julho de 2010.
Local: Centro de Convenções Sulamérica, Av.Paulo de Frontin, 1
Centro • Rio de Janeiro • RJ.
Slogan: Alimento e Bioenergia para o Brasil e o Mundo
Organização: SOMVERJ, SBMV
Apoio: MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Secretaria Executiva: C&M Eventos: Tels: (21) 2539-1351 e 2539-1214 •
conbravet2010@cmeventos.com.br

3.417.151,15
125.346,62
3.294,89
5.300,00
3.283.209,64

Vice-Presidente
Cícero Araújo Pitombo
Secretária Geral
Cristina Silva Grootenboer
Tesoureiro
Marcelo Hauaji de Sá Pacheco
Conselheiros Efetivos
Douglas Oliveira Ramos
José Luis Peçanha Rosa
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Sérgio Henrique Emerick
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Sergio Reyes
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Secretária de Redação
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Tel.: (21) 2576 7281• Fax: (21) 2576 7844
Web: www.crmvrj.org.br • E-mail: crmvrj@crmvrj.org.br
Diagramação e arte:
I Graficci • (21) 2213-0794
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Prof. Antonio Assis Vieira
Zootecnista Jamil Monte Braz, MSc

Documentação para levar

Zootecnia

Bagaço de cevada na
alimentação animal (I)

A

alimentação é o fator que mais onera os custos da produção animal
e por esta razão a procura por ingredientes que possam ser utilizados na alimentação de forma a reduzir estes custos é uma prática
corrente na produção animal. Devem ser obtidas Informações sobre esses
ingredientes com relação à composição química e valor nutricional, níveis
adequados de incorporação na dieta, de acordo com a espécie animal, fase
produtiva, características climáticas da região, assim como a melhor maneira
de se manipular, transportar e armazenar deste ingrediente.
A cevada (Hordeum vulgare sp. vulgare), dos cereais mais cultivados no
mundo, considerado o quinto em importância, é utilizada na alimentação
animal como forragem verde e na fabricação de ração. O grão de cevada
é também largamente empregado na industrialização de bebidas (cerveja e
destilados) gerando diversos subprodutos. Na produção de cerveja são descritos diferentes subprodutos que são usados na alimentação animal, como
o broto ou radícula de malte (obtido na germinação forçada dos grãos antes
da produção de malte), lúpulo, levedura seca de cerveja, malte, extrato e
xarope de malte, refugo de maltaria (grãos de cevada descartados da seleção
para produção de malte). Alguns são provenientes diretamente do processo
de fabricação como o bagaço de cevada; enquanto outros ainda passam
por alguma outra etapa de processamento, como no caso da polpa seca de
cervejaria originada da desidratação da polpa úmida de cervejaria ou bagaço
de malte.
Representando 85% do total de subprodutos gerados pela indústria cervejeira, o bagaço de cevada tem sido considerado o mais importante subproduto proveniente desse processo e que tem alto potencial de uso como
ingrediente em ração animal. Também chamado de bagaço de malte, polpa
úmida de cervejaria, resíduo úmido de cervejaria, e ainda outras denominações. Sendo proveniente da extração do mosto de cerveja, contém 23,45%
de matéria seca, 34,69% de proteína bruta, 8,38% de extrato etéreo, 60,22%
de carboidratos totais e 59,66% de fibra em detergente neutro.
A ensilagem do ingrediente tem sido recomendada para a alimentação
de vacas leiteiras, visto que produtores atestaram dificuldade na conservação
desse material devido ao seu alto teor de umidade, que propicia a proliferação de organismos indesejáveis. Vacas leiteiras apresentaram melhoria de
produtividade ao ingerirem em até 15% de silagem do bagaço de cevada em
comparação com animais que ingeriram dieta sem silagem, proporcionando
aumento de até 30% na produção de leite.
Estudos de digestibilidade mostraram que esse ingrediente não aumenta
os níveis de excreção de proteína, nitrogênio, fósforo e potássio nos dejetos
de suínos
Para as indústrias de cerveja o bagaço de cevada foi considerado problema, uma vez que teria de ser descartado sem agredir o ambiente, não causando impacto ambiental negativo. Assim, ao ser avaliado como ingrediente
da alimentação animal e identificando a sua potencialidade, está sendo dado
um destino nobre a este subproduto, tanto no sentido de reduzir os riscos de
poluição ambiental, quanto contribuindo com o conhecimento de mais um
alimento a ser usado na alimentação animal, tendo como objetivo a sustentabilidade da produção.

animais de estimação de avião para o exterior

A

s informações a seguir foram fornecidas melo médico veterinário Paulo
Ricardo Campani, chefe do Serviço de Vigilância Animal (SVA) do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (AIRJ).

Muitos transtornos e aborrecimentos vêm acontecendo por falta do cumprimento dessas instruções que são absolutamente necessárias e sem as quais o
animal não pode embarcar.

CZI
Para viajar para o exterior é preciso um CZI = Certificado Zoossanitário Internacional emitido pelo Ministério da Agricultura.
Há duas possibilidades de embarque: (1) como carga, no TECA = Terminal
de Carga, à Estrada do Maracajá s/n - Prédio Administrativo, sala 107, ou (2)
acompanhado da bagagem do passageiro, no TPS 1= Terminal de Passageiros 1,
sala 1019, de segunda a sexta feira no horário das 8:00 às 17:00 horas.
Para obter o CZI o proprietário deverá seguir os seguintes procedimentos:
Procurar o médico veterinário e solicitar um Atestado de Saúde que atenda às exigências detalhadas no site www.agricultura.gov.br. Ver em: Vigilância
Agropecuária (VIGIAGRO), Orientações Para Viagens Internacionais com Cães e
Gatos. O atestado deverá conter as seguintes informações:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Raça.
Sexo.
Pelagem.
Nome do animal.
Data do nascimento.
Estado geral.
Nome do proprietário.
Qualificação completa do proprietário.
Carteira de vacinação atualizada (a vacinação anti-rábica é obrigatória para
animais com mais de 90 dias de idade e deve ter sido aplicada há mais de 30
dias e há menos de um ano), assinado pelo médico veterinário.
10. São os seguintes os dados obrigatórios do comprovante de vacinação: (a)
etiqueta da vacina; (b) nome do laboratório e (c) tipo e número da partida.

Importante
O Atestado de Saúde é válido por 03 (três) dias a partir da data da emissão.
De porte dos documentos, você deverá comparecer ao posto do VIGIAGRO, TPS
1, sala 1019, para que seja emitido o CZI (Certificado Zoossanitário Internacional). Com o CZI em mãos , seu animal está apto a viajar. O CZI é válido por 10
(dez) dias a partir da sua emissão para o embarque.

Exigências específicas
O telefone do VIGIAGRO é (21) 3398-3177. É importante telefonar para
ficar sabendo das exigências específicas de cada país de destino.
A Comunidade Européia, por exemplo, exige que seu animal tenha implantado sob a pele um microchip padrão internacional - ISO 11784/11785 e teste
sorológico para Raiva em laboratório credenciado pela Comunidade Européia
(após o resultado, aguardar 90 dias para poder ingressar na UE).

O retorno
Por mais estranho que possa parecer, o CZI (Certificado Zoossanitário Internacional) emitido no Brasil não é válido para o retorno do animal. Faz sentido
porque ele pode ter contraído uma doença no exterior e, na volta, contaminar
milhares de animais aqui. Para o retorno será necessário obter um CZI emitido
no exterior.
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Atividades do Conselho em 2009
Secretaria Geral
O Conselho recebeu em seu protocolo 7.064 documentos, cerca de 60 mil
e-mails e expediu um total de 10.759 documentos. Realizou 12 sessões plenárias ordinárias, 2 sessões plenárias extraordinárias e 22 sessões especiais de
julgamento de processos éticos-profissionais.

interessados nos assuntos pertinentes à profissão e às atividades da Autarquia.
O Conselho manteve a parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado do
Rio de Janeiro, que promoveu palestras e debates para os profissionais sobre
responsabilidade técnica nas indústrias de produtos de origem animal; abate
clandestino, entre outros.

Representações

CRMV-RJ Jornal
Foram postados 153 mil exemplares do CRMV-RJ Jornal para os médicos
veterinários, zootecnistas, empresas, entidades, instituições de ensino, órgãos
públicos e privados, entre outros. O jornal completou 14 anos em outubro de
2009, com remessa mensal gratuita e ininterrupta e tem sido um veículo importante na orientação e divulgação das ações das profissões e do Conselho.
As edições do CRMV-RJ Jornal também estão disponíveis na versão on-line em
nosso site - www.crmvrj.org.br

Programa de Educação Continuada
O Conselho realizou e apoiou diversos eventos técnico-científicos, como
parte do seu Programa de Educação Continuada no ano de 2009, incluindo as
palestras organizadas pelas Assessorias Regionais. Foram formalizados 23 Termos de Convênio com entidades e instituições de ensino vinculadas à medicina
veterinária e à zootecnia, dentre os quais destacamos: Colégio Brasileiro de
Patologia Animal, Sociedade de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense (Faculdade de Veterinária), Associação
de Buiatria do Estado do Rio de Janeiro, Colégio Brasileiro de Médicos Veterinários Higienistas de Alimentos, Associação Nacional de Clínicos Veterinários
de Pequenos Animais do Estado do Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira para o
Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia, Colégio Brasileiro de Radiologia Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Instituto de Veterinária
e Instituto de Zootecnia), Federação das Associações de Apicultores do Estado
do Rio de Janeiro, Associação Médico Veterinária Homeopática Brasileira, Fundação de Estudo e Pesquisa em Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade
Estadual do Norte Fluminense (Curso de Medicina Veterinária), Associação Brasileira de Saúde Pública Veterinária, Universidade Castelo Branco (Curso de Medicina Veterinária), Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária.

O Conselho foi representado em várias atividades durante o ano, como:
formaturas e aulas inaugurais das turmas de medicina veterinária e zootecnia;
exposições agropecuárias, reuniões com representantes do poder público, audiências públicas, Câmaras Nacionais de Presidentes, solenidades e comemorações relativas ao dia do médico veterinário e do zootecnista.

Divulgação Profissional
No ano de 2009 foram divulgados anúncios com o objetivo de divulgar a
profissão, através dos seguintes veículos: Jornal o Globo, Revista Veja Rio, Jornal O Globo - Caderno Boa Chance, Jornais dos municípios de Valença, Nova
Friburgo, Macaé, Painéis da Ponte Rio Niterói.

Estatística de inscrições
Inscritos
(total)

Inscrições
em 2009

Cancelamentos
e Transferências

Em atividade

Médicos
Veterinários

10.460

560

2.903

7.557

Zootecnistas

768

18

371

397

8.846

458

2.718

6.128

Empresas

Revistas Científicas
O Conselho manteve o apoio financeiro à edição das revistas científicas do
Estado do Rio de Janeiro: (I) Revista Pesquisa Veterinária Brasileira; (II) Revista
Brasileira de Medicina Veterinária; (III) Revista Brasileira de Ciência Veterinária.

Fiscalização
Fiscalizações

6.969

Conselho Itinerante

Termos de Fiscalização e Comunicações Fiscais

6.139

Através do “Conselho Itinerante”, o CRMV-RJ esteve presente nos Municípios de: Cachoeiras de Macacu, Petrópolis, Miracema, Barra Mansa, Araruama,
Teresópolis, Macaé, Campos dos Goytacazes, Cordeiro e Resende, oportunidade em que os profissionais e representantes de empresas puderam realizar
parcelamento de débitos, alterações cadastrais, inscrição, registro de anotação
de responsabilidade técnica, certificados de regularidade, além de palestras
ministradas sobre os mais diversos temas da atualidade. Em Cachoeiras de
Macacu, Campos dos Goytacazes, Cordeiro e Resende, o Itinerante ocorreu
nos locais das respectivas exposições agropecuárias, quando foi implantando
o projeto “Casa do Médico Veterinário”, que tem como objetivo valorizar o
profissional junto à sociedade, entidades, órgãos públicos, empresas e demais
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Autos de Infração

830

Autos de Multa

374

Inscrições em Dívida Ativa

189

Novas Inscrições

458

Novas Responsabilidades Técnicas

750

