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Tragédia na região serrana do Rio
Até o fechamento desta edição, foram contabilizados oficialmente mais de 700 mortos. Nova
Friburgo continua sendo a cidade mais castigada,
com 334 mortos, de acordo com últimos números
divulgados pela Polícia Civil. Em Teresópolis, foram
encontrados 285 corpos, em Petrópolis, 62; e em
Sumidouro 21. Em São José do Vale do Rio Preto, foram achados seis corpos, de acordo com a Prefeitura
local. Em Bom Jardim, foi computada uma morte.

Nova sede do CRMV-RJ
está em obras
Nova espécie do gênero Trypanosoma é identificada em cães por pesquisadora da Fiocruz
O parasito foi encontrado em fragmentos de
pele íntegra de cães durante estudos envolvendo
diagnóstico das Leishmanioses no município do Rio
de Janeiro. PÁG. 06

I M P R E S S O

A nova sede localizada na Rua da Âlfandega,
91 -14º entrou em obra no final de 2010. Nesta
edição foram publicadas imagens desse início.

Acompanhe o andamento do processo até sua
inauguração nas edições do Jornal do CRMV-RJ que
publicará toda a sua evolução. PÁGS. 04 e 05

Solidariedade a Região Serrana do Rio
CRMV-RJ cadastra voluntários médicos veterinários e Zootecnistas para disponibilizar ajuda aos Municípios atingidos pelas chuvas na região serrana do Estado do Rio de Janeiro. PÁG. 08
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Agenda
II Curso de Atualização em Emergência e Terapia Intensiva Veterinária

32º Congresso Brasileiro da ANCLIVEPA

Data: 12 e 13 de fevereiro de 2011
Local: Clínica Veterinária Canne & Gatto - Tijuca - RJ
Info: (21) 2293-0953 - cursos@cannegatto.com.br

Data: 27 a 30 de abril de 2011
Local: Centro de Convenções em Goiânia - GO
Info: (11) 3205-5048
www.anclivepa2011.com.br

UFF - II Curso de Introdução à Ornitologia

I Simpósio Produção de Organismos Aquáticos e Desenvolvimento Sustentável

Data: 16 a 20 de março de 2011
Local: Faculdade de Veterinária da UFF - Niterói - RJ
Info: (21) 2629-9530

PET SHOW - Feira Internacional de Animais e Produtos Pet
Data: 18 a 20 de março de 2011
Local: São Paulo - SP
Info: www.feirapetshow.com.br

Data: 21 de junho de 2011
Local: Auditório UFF | Boa Viagem - Niterói - RJ
Info: (21) 2629-9518 Ramal: 7571 - proaquas.mzo@gmail.com
www.uff.br/mzo

48ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia
Data: 18 a 21 de julho de 2011
Local: Belém - PA.
Info: (91) 3210-5165
www.sbz.org.br

Curso Básico de Ultrassonografia Veterinária
Data: Abril e Maio de 2011
Local: Rio de Janeiro - RJ (Coordenação Dra. Solange Carné)
Info: (21) 3150-3914 3150-3915 www.radiovet.com.br

MEDVEP 2011 - Congresso Medvep de Especialidades Veterinárias
Data: 27 a 30 de julho de 2011
Local: Curitiba - PR
Info: (41) 3039-1100 3039-2867 - medvep@medvep.com.br
www.congressomedvep.com.br

Curso Avançado de Ultrassonografia Veterinária
Data: Abril e Maio de 2011
Local: Rio de Janeiro - RJ (Coordenação Dra. Solange Carné)
Info: (21) 3150-3914 3150-3915 www.radiovet.com.br

Curso de Cardiologia & Eletrocardiografia - Teórico/Prático
Dr. Moyses Fonseca Serpa. MV. MSc.
Data: Abril a julho de 2011, de 09:00 às 17:00 (quartas-feiras)
Local: São Cristóvão - RJ (5 vagas)
Info: (21) 2589-6024 2589-6867 mserpa@oi.com.br

36º Congresso Mundial da Associação Mundial de Veterinários de Pequenos
Animais
Data: 14 a 17 de outubro de 2011
Local: Jeju - Koreia
Info: www.wsava2011.org

38º CONBRAVET - Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária

XI Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos

Data: 01 a 04 de novembro de 2011
Local: Florianópolis - SC
Info: (48) 3035-4388
www.conbravet2011.com.br

Data: 26 a 29 de abril de 2011
Local: Salvador - BA
Info: www.higienista.com.br

Movimentação de Pessoas Físicas

MÉDICOS VETERINÁRIOS - Inscrição

10992 - Sabrina Ribeiro Santos

10976 - Cristiane Santos de Almeida

10993 - Lucia Araujo Maximo de Souza

10977 - Lauriceia Tomaz de Souza

10994 - Ana Raphaella Faria Denadai

10978 - Lya Marcondes Ribeiro Barbosa

10995 - Amanda Couto Calazans Silva

10979 - Andressa Chermaut Lima

10996 - Ana Carolina Pereira Guimarães

10980 - Jessica Mendes de Oliveira

Transferências recebidas de outros CRMVs

6004 - Mauricio Fraga Van Tilburg (Não exercício da profissão)
6058 - Sonia Teixeira de Araujo (Não exercício da profissão)
6338 - Fernanda Rodrigues Sergio Marins (Não exercício
da profissão)
6364 - Jorge Morgado Neto (Não exercício da profissão)

10981 - Lucas Machado Figueira

6809 - Raquel Silva Lisboa (CRMV-AM)

8392 - Melissa Cattete Reis (Não exercício da profissão)

10982 - Marissa Figueiredo Carvalho

7060 - Fabio Silva de Souza (CRMV-AM)

10983 - Sabrina Myua Watanabe Gribbler

10984 - Mariana Borges Fraga (CRMV-SP)

10967 - Melise Ribeiro Cavallare (Não exercício da profissão)

10986 - Fabio Teixeira Molisani

10985 - Marcelo Schlinz Carvalho (CRMV-MG)

4557 - Leonidas Resende (Aposentadoria)

10987 “S” - Viviane dos Santos Cozzolino (CRMV-SP)
10988 - Julia Timponi de Moura Lima

MÉDICOS VETERINÁRIOS - Cancelamentos de Inscrição

10989 - Cinthia Henriques Teixeira Ramos

2915 - Julia Maria Silvares de Miranda Ribeiro (Não exercício
da profissão)

10990 - Robson Bruniera de Oliveira

3637 - Cleopatra Pinheiro Bastos (Não exercício da profissão)

10991 - Caroline Spitz dos Santos

5219 - Maura Alvarez Malachias (Não exercício da profissão)
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3789 - Monica Vargas de Araujo (Óbito)

ZOOTECNISTAS – Cancelamentos de Inscrição
401/Z - Alexandre Diniz Ciarlini (Óbito)
748/Z - Elisabeth Couto Parkutz Costa (Não exercício da
profissão)

Editorial

Romulo Spinelli,
presidente do CRMV-RJ

Atividades & Notícias

Tragédia na região
serrana do Rio

A

imprensa de todo país e do mundo mostram a tragédia que assolou a região
serrana do Estado do Rio de Janeiro. O forte temporal que atingiu o Estado no
dia 11 de janeiro ficará para sempre marcado na região serrana. Esse editorial
não poderia deixar de falar nesse assunto. É com muita tristeza que abordaremos essa
tragédia causada pelas chuvas.
Até o fechamento desta edição, foram contabilizados oficialmente mais de 700 mortos. Nova Friburgo continua sendo a cidade mais castigada, com 334 mortos, de acordo
com os últimos números divulgados pela Polícia Civil. Em Teresópolis, foram encontrados
285 corpos; em Petrópolis, 62; e em Sumidouro 21. Em São José do Vale do Rio Preto,
foram achados seis corpos, de acordo com a prefeitura local. Em Bom Jardim, foi computada uma morte.
Fora todos os desaparecidos e os milhares de desabrigados. Eu, particularmente,
estou vivendo todo esse desespero. Eu, Rômulo, sou morador do município de Nova Friburgo e a minha cidade está devastada. As pessoas sem ter para onde ir, perda de amigos,
saques que estão ocorrendo pela região, o aumento exorbitante dos preços dos alimentos
e animais soltos e feridos sem assistência. O que está sendo noticiado pela mídia ainda é
um terço do que estamos vivendo por aqui. É muita dor!
Serviços como água, luz e telefone foram interrompidos, estradas foram interditadas,
pontes caíram e bairros ficaram isolados. Equipes de resgate ainda enfrentam dificuldades
para chegar a alguns locais.
Foram algumas horas para se perder cidades inteiras e levaremos anos para reconstruí-las. Ainda assim, felizmente nossa população é solidária. Doações de donativos, voluntários, enfim, a solidariedade é muito grande. Empresas públicas e privadas, além de
ONGs (Organizações Não Governamentais) estão ajudando e recebem doações.
Porém, só isso não basta. Temos que cobrar das autoridades públicas uma resposta
para toda essa tragédia. As encostas são uma área de risco e não podemos permitir que
famílias inteiras morram em deslizamentos causados pelas chuvas de verão. O Projeto de
Lei 1876/99, que altera o Código Florestal e está para ser votado em março deste ano,
precisa entrar em discussão a ocupação dessas encostas versus os incidentes climáticos
para evitar que novas tragédias ocorram pelo país.
A presidente Dilma Rousseff, segundo os jornais, liberou R$ 100 milhões para ações
de socorro e assistência às vítimas. Além disso, o governo federal anunciou a antecipação
do Bolsa Família para os 20 mil inscritos no programa nas cidades de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis.
Os corpos identificados e liberados pelo IML (Instituto Médico Legal) são enterrados
em covas improvisadas. Hospitais continuam com muitos feridos. Médicos apelam por
doação de sangue e remédios. Os próximos dias prometem ser de muito trabalho e expectativa pelo resgate de mais sobreviventes e localização de corpos.
O estado de calamidade pública permite tanto ao Governo estadual quanto às Prefeituras municipais contratar empresas construtoras e serviços, bem como funcionários
terceirizados, sem necessidade de abrir licitações públicas e evitando outros empecilhos
burocráticos. O decreto, com vigor inicial de 180 dias, também agiliza a aquisição de
materiais e a execução de obras. O estado de calamidade pública começou a valer a partir
da segunda-feira, dia 17 de janeiro.
O CRMV-RJ também está nessa corrente solidária em prol das vítimas da região serrana. Estamos cadastrando voluntários veterinários e zootecnistas para colaboração na
reconstrução das cidades atingidas pela tragédia na Região Serrana. A ação funcionará
como força-tarefa que estará à disposição das Prefeituras dessas cidades pelas chuvas
que poderão solicitar esses voluntários ao Conselho. Nossa classe poderá atuar junto às
secretarias de saúde em ações de saúde pública, tais como: Vigilância sanitária, controle
de zoonoses, cuidados com animais de pequeno e grande porte, cuidados com animais
silvestres comuns na região serrana e educação sanitária à população. O alerta geral nesse
momento é em relação a surtos de leptospirose, zoonose transmitida em contato nas
enchentes, pela água e lama contaminada.
Como eu disse anteriormente, sou também vítima de toda essa calamidade, minha
solidariedade e pêsames a todas as vítimas da região serrana em nome do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro.

Presidente do CRMV-RJ Rômulo Spinelli na homologação do dia do médico veterinário no calendário oficial da ALERJ junto com o deputado Christino Áureo responsável pelo projeto de resolução

ALERJ inclui Dia do Médico Veterinário no seu calendário oficial
No dia 21 de dezembro de 2010, A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) aprovou o projeto de resolução do deputado estadual Christino Áureo que
inclui no calendário oficial da casa o Dia do Médico Veterinário. A data será comemorada
dia 09 de setembro e contará com uma sessão solene anualmente na ALERJ. O deputado
é o primeiro da classe de médicos veterinários a assumir uma cadeira na Assembleia e o
objetivo do projeto foi de valorizar a contribuição da profissão para a saúde pública e
desenvolvimento econômico do Estado.
Segundo o deputado Christino, “Os profissionais da medicina veterinária atuam em
áreas fundamentais como na prevenção, controle e erradicação de zoonoses, no controle
da sanidade dos produtos e subprodutos de origem animal, na produção das diversas
espécies como bovinos, suínos, ovinos, aves e em muitas outras áreas importantes para
a sociedade. Nada mais justo, portanto, que o dia 09 de setembro, que já é reconhecido
nacionalmente como o dia da classe seja uma data festiva na Alerj, casa que representa
a sociedade do estado do Rio,”, disse Christino Áureo em matéria publicada no site do
deputado.
O deputado destacou ainda que tem grande orgulho de ter escolhido a profissão
como meio de realização na sua carreira. Formado pela Universidade Federal Fluminense,
ele também foi o primeiro médico veterinário a assumir a pasta da Secretaria de Agricultura do Estado, cargo que exerce atualmente.

Nova Secretaria de Desenvolvimento Regional,
Abastecimento e Pesca
Foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro do dia 03 de janeiro de
2011, o Decreto nº 42.777 de 30 de dezembro de 2010, assinado pelo governador do
Rio de Janeiro Sérgio Cabral, que cria a nova Secretaria de Desenvolvimento Regional,
Abastecimento e Pesca (SEDRAP). Assim a antiga Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento passa a ser Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária
(SEAPEC).
A SEDRAP atenderá as Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (CEASA), a Companhia Central de Armazéns e Silos do Rio de Janeiro (CASERJ) e a Fundação
Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ).
A SEAPEC continuará a atender a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Rio de Janeiro (EMATER), o Fundo Estadual de Defesa Agropecuária, o Conselho Estadual
de Política agrária (CEPA), o Conselho Estadual de Política Agrícola e Pesqueira (CEPAP/RJ), o
Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRUS) e a Empresa de Pesquisa
Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (PESAGRO).
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Nova sede do CRMV-RJ em obras

A

nova sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de
Janeiro (CRMV-RJ) foi adquirida em abril
de 2009 através de licitação pública. O imóvel pertencia a Companhia Nacional de Abastecimento
(CONAB) e está localizado à Rua da Alfândega, nº
91 no 14º andar, no Centro do Rio. As novas instalações entraram em obras no final de dezembro
de 2010.
“A atual sede do CRMV-RJ, localizada na Rua
Torres Homem, nº 475 em Vila Isabel na cidade
do Rio de janeiro, não comporta mais as atividades administrativas da autarquia federal. Em 1994,
ano que foi adquirida, éramos 4.775 Médicos Veterinários, 418 Zootecnistas e 3.939 Empresas. Até
31/12/2010 , esse número aumenta para 11.008
Médicos Veterinários, 786 Zootecnistas e 9.299
Empresas. Isso demonstra o aumento de demanda
do conselho. O número de funcionários aumentou,
assim como os documentos, pastas e processos administrativos e o espaço físico continua o mesmo.
Estamos realmente sem espaço para comportar
nossos colaboradores e todas nossas atividades ”,
explica o presidente do Conselho, Dr. Rômulo Cezar
Spinelli Ribeiro de Miranda.
Todo o andar está sendo reformado para sediar o CRMV-RJ

A previsão é que as
obras sejam concluídas
nesse ano de 2011
Segundo o vice-presidente e coordenador da
comissão de obras e projetos do CRMV-RJ, Dr. Cícero Pitombo, “no dia 10 de agosto de 2010 foi
realizada a licitação pública, com a abertura dos
envelopes e análise das propostas, para a escolha da empresa a ser responsável pela reforma da
nova sede que possui cerca de 700 m². Após esta
licitação,uma das empresas concorrentes impetrou
recurso judicial, posteriormente indeferido.Com
isso o início da reforma só foi autorizado para o
inicio de dezembro de 2010”, disse.
O Contrato firmado com a construtora responsável prevê a conclusão da reforma em meados de
2011. Veja abaixo as fotos desse início das obras. Ao
longo do processo, publicaremos o andamento da
obra até a tão aguardada inauguração da nova sede
do CRMV-RJ.
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Equipe responsável pelo projeto e execução da obra

A atual sede do CRMV-RJ está lotada de arquivo de documentos. Não há hoje espaço suficiente para armazenamento de todo acervo do Conselho

Todo o andar está sendo reformado para sediar o CRMV-RJ

Fachada do prédio que abrigará a nova Sede do CRMV-RJ , localizado na Rua da
Alfândega, 91 14º andar. O local é de fácil acesso no Centro do Rio através de ônibus, metrô, trem e barcas. Essa numeração é bem próxima a estação Uruguaiana
do Metrô do Rio.

Amplo espaço para desenvolver as atividades do CRMV-RJ. Todo o andar é rodeado de
janelas que garantem a ventilação e a luminosidade do local.
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Nova espécie do gênero Trypanosoma
é identificada em cães por
pesquisadora da Fiocruz

U

m estudo desenvolvido no Instituto de
Pesquisa Clínica Evandro Chagas (Ipec) da
Fiocruz possibilitou o isolamento e identificação de uma nova espécie do gênero Trypanosoma ainda não descrito na literatura. “O parasito foi
encontrado em fragmentos de pele íntegra de cães
durante estudos envolvendo o diagnóstico das Leishmanioses no município do Rio de Janeiro. Análises
morfobiológicas, bioquímicas e moleculares foram
utilizadas no processo de identificação desse organismo as quais demonstraram características únicas,
levando a conclusão de tratar-se de uma nova espécie, cujo nome Trypanosoma caninum foi sugerido.
Esta espécie está depositada na coleção do Ipec e
está sendo estudada por outras técnicas”, explica a
coordenadora do estudo Dra. Fátima Madeira do Laboratório de Vigilância em Leishmanioses do Ipec.
A pesquisa foi reconhecida pela comunidade
científica internacional e o artigo “Trypanosoma caninum n.sp. (Protozoa: kinetoplastida) isolated from
intact skin of domestic dog (Canis familiaris) captured in Rio de Janeiro” publicado no periódico Parasitology, de alto impacto nessa área. “A importância
na identificação deste novo parasita é enorme, no
âmbito da saúde pública. No município do Rio de
Janeiro, não se conhece, a presença de outros tripanosomatídeos, além dos parasitas do gênero Leishmania em cães e, a circulação desse novo agente,
poderá trazer impactos para o diagnóstico da leishmaniose visceral canina, nessa região”, fala Dra. Fátima a qual ratifica que a Leismaniose visceral é uma
zoonose grave de alta mortalidade e letalidade cujo
cão, na cadeia de transmissão, atua como importante reservatório do parasita. Cães com diagnóstico
sorológico positivo são eutanasiados por recomendação do Ministério da Saúde.
Segundo a pesquisadora, essa espécie foi isolada
de um cão saudável, em 2003. A princípio pensou-se
que tal isolamento pudesse ter sido um fato ocasional, entretanto, outros isolados foram obtidos de
outras regiões do Brasil, fazendo supor um possível
ciclo entre os cães “Um fato interessante observado
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Receita
Receita orçamentária
Receitas correntes
Receita de contribuições
Receitas patrimonial
Receitas de serviços
Outras receitas correntes
Receita extra-orçametária
Diversos responsáveis
Devedores da entidade
Entidades públicas devedoras
Consignações
Credores da Entidade
Entidades públicas credoras
Saldos do exercício anterior
Bancos-c/movimento
Bancos-c/arrecadação
Bancos-c/vinculada a aplicações

Total

3.200.771,29
3.200.771,29
2.488.535,61
211.720,67
127.332,14
373.182,87
448.222,31
31.780,72
22.467,28
248,41
185.460,54
202.072,30
6.193,06
2.758.450,01
89.051,42
87.646,28
2.581.752,31

6.407.443,61

Despesa

Imagem do novo parasito Trypanosoma caninum

foi o isolamento exclusivo deste parasita em fragmentos de pele, o que não é comum aos parasitas
desse gênero. Este protozoário, aparentemente, não
é patogênico para os animais, porém, a sua circulação, em sobreposição às áreas de Leishmanioses
poderá confundir o diagnóstico dos cães”.
Pouco se sabe sobre a biologia e epidemiologia dessa nova espécie e inúmeros aspectos
precisam ainda ser investigados, principalmente relacionados ao ciclo natural e ao impacto que esse
parasita poderá causar em áreas onde a leishmaniose visceral canina ocorre. A pesquisa conta com alunos de mestrado e doutorado e resultados parciais
estarão sendo divulgados no XLVII Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical que acontecerá na cidade de Natal em março de 2011. “É um
trabalho desenvolvido pelo Laboratório de Vigilância
em Leishmanioses em parceria com o Laboratório de
Pesquisa Clínica em Dermatozoonomes em Animais
Domésticos, ambos do Ipec da Fiocruz”, finaliza Dra.
Fátima Madeira.

O parasito foi encontrado em fragmentos de
pele íntegra de cães durante estudos envolvendo
o diagnóstico das Leishmanioses no município
do Rio de Janeiro”, afirma pesquisadora da
Fiocruz Fátima Madeira
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Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado Rio de Janeiro
Balanço Financeiro – Out/2010

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

2.316.997,09
2.275.156,24
2.133.133,27
142.022,97
41.840,85
41.840,85

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

1.003.555,26
25.988,27
23.017,08
249,81
31.589,20
170.333,00
168.323,26
584.054,64

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

3.086.891,26
41.986,02
1.478,64
4.210,89
3.039.215,71

Total

6.407.443,61
Romulo Spinelli de Miranda - Presidente
CRMV-RJ Nº 2.773
CPF: 306.482.207-10
Marcelo Hauaj de S. Pacheco - Tesoureiro
CRMV-RJ Nº 4.034
CPF 858.499.797-00
Anna Maria da Cunha - Contadora
CRC-RJ N° 7.712-1
CPF: 550.910.247-00
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Dr. José Paulo de Oliveira
Zootecnista CRMV-RJ Nº 027/Z
Prof. Associado – DPA/IZ/UFRRJ

Zootecnia

A mulher zootecnista e o
mercado de trabalho

V

ivemos em um mundo moderno, onde os valores femininos devem ser destacados e cada vez mais reconhecidos. A capacidade de trabalho das mulheres tem sido demonstrada em todos os
postos que ocupam, sejam em empresas públicas ou privadas, no meio
urbano ou rural, obviamente pelo seus méritos e direitos exercidos.
Em relação a inserção no mercado de trabalho, este direito inicialmente foi conquistado principalmente a partir da segunda guerra mundial,
quando elas foram recrutadas para substituir a mão de obra masculina
nas indústrias. Posteriormente, verificou-se também a grande participação
no ensino universitário, principalmente na área das ciências humanas e
sociais. De acordo com Barroso e Mello (1980), em “O acesso da mulher
ao ensino superior brasileiro”, na década de 70, cerca de 50% das mulheres nos cursos superiores encontravam-se nas áreas de Letras e Artes,
Ciências Humanas e Filosofia. Já no ano de 2007, segundo dados do IBGE,
há registro de que 57,1% dos estudantes no nível superior pertenciam ao
sexo feminino.
Tem-se verificado que a procura pelas áreas de atuação, acima mencionadas, não sofreu alterações significativas, com reflexos diretos no
mercado de trabalho, onde o maior espaço tem sido ocupado na área de
humanas. Entretanto, atualmente o público feminino, de maneira geral,
se faz representar de forma significativa nas mais diferentes áreas do
ensino superior nas instituições do país , sejam elas privadas ou públicas.
Observa-se ainda que mesmo nas áreas consideradas até então como tipicamente masculina, como por exemplo nas ciências agrárias: Zootecnia,
Agronomia, Medicina Veterinária, Engenharia Florestal , entre outras, a
participação feminina vem assumido a liderança.

Segundo dados do IBGE, há registro
de que 57,1% dos estudantes no
nível superior pertencem ao sexo
feminino (2007)
No caso específico da Zootecnia, temos verificado o crescente aumento da concorrência da mulheres Zootecnistas nas mais diferentes áreas e
campos de atuação que abrangem esta profissão. Assim, já é comum
o ingresso destas profissionais nas Instituições de ensino, pesquisa, extensão, em consultorias, laboratórios, assistência técnica em fazendas
de produção das diferentes espécies de interesse zootécnico, fábricas de
ração, órgãos fiscalizadores do meio ambiente, entre outros.
Podemos concluir que neste século a mulher Zootecnista participará
de forma ainda mais significativa no Agronegócio Brasileiro, contribuindo
e desenvolvendo importantes ações nas diferentes áreas relacionadas as
atividades agropecuárias do país.

Em breve: 1° Ciclo de Palestras
para Responsáveis Técnicos (RT)
das áreas de comercialização
de produtos veterinários e
indústrias de rações
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro (CRMV-RJ) em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária
(MAPA) e Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio de Janeiro ((SEAPEC) realizará o 1º Ciclo Regional de Palestras para Responsáveis Técnicos (RT) das áreas de Comercialização de Produtos Veterinários e Indústrias de
rações. Em fevereiro será a primeira rodada do ciclo abrangendo os municípios
do Rio de Janeiro, Japeri, Nilópolis, Seropédica, Nova Iguaçu, Queimados, São
João de Meriti, Itaguaí, Duque de Caxias e de Belford Roxo.

O

Segundo a Secretária Geral do CRMV-RJ Dra. Cristina Grootenboer, “a finalidade deste ciclo de palestras é debater as responsabilidades dos RTs e suas atribuições. É uma oportunidade de educação compartilhada entre os palestrantes
que serão representantes do MAPA e também do CRMV-RJ.Teremos também a
presença da advogada Martha Mariotti, assessora jurídica do Conselho, para
esclarecer dúvidas e dividir experiências”,explica.
Os RTs serão convocados pelo CRMV-RJ para participarem do evento. As datas do 1° Ciclo de Palestras serão divulgados no site do CRMV-RJ e através de
correio eletrônico. Aguardem!

Relatório com as principais
realizações da ANVISA de 2005
a 2010 é divulgado

U

m relatório elaborado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reuniu as principais realizações dos últimos cinco anos, período
em que a Agência se estabeleceu como referência, nacional e internacionalmente, para a regulação sanitária.
A publicação traz números e informações que demonstram como a Anvisa
se transformou na maior agência reguladora do país, tanto em número de colaboradores quanto em abrangência de atuação.
Os dados refletem também a posição de liderança alcançada no plano internacional, nas relações com países do Mercosul, da África, da América Latina e do
Caribe, entre outros.Programas, parcerias, cooperações internacionais, além de atividades e iniciativas pioneiras podem ser melhor conhecidos por meio do relatório.
Lá, o cidadão encontrará também as ações de educação sanitária, de promoção da transparência e de fortalecimento da participação e do controle social.
Com 230 páginas, o relatório está dividido em capítulos temáticos que apresentam a diversidade dos objetos de trabalho da Agência, como por exemplo:
regulação de mercado; atuação internacional; agrotóxicos; alimentos; cosméticos; medicamentos; saneantes; sangue, serviços de saúde e vigilância pós-uso.
(Fonte:ANVISA). O relatório Gestão 2005-2010 pode ser acessado na íntegra no
site da ANVISA (www.anvisa.gov.br)
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CRMV-RJ cadastra voluntários para ajuda na
região serrana do Rio

O

Conselho de Medicina Veterinária do Estado
do Rio de Janeiro (CRMV-RJ) está cadastrando voluntários veterinários e zootecnistas
para disponibilizar ajuda ao Governo do Estado e
as Prefeituras, Secretarias de Saúde e Secretarias de
Agricultura dos Municípios atingidos pela tragédia
na Região Serrana. A ação funcionará como forçatarefa que estará à disposição órgãos das cidades
atingidas pelas chuvas, que poderão solicitar esses
voluntários ao Conselho.
As áreas de atuação que os voluntários do CRMV-RJ são:
• Saúde Pública/Vigilância Sanitária – Cuidados
com alimentos em geral;
• Saúde Pública/ Controle de Zoonoses- surtos
de leptospirose e outras doenças transmitidas
por animais e/ou contato com a água contaminada;
• Cuidados com animais companhia;
• Cuidados com animais de produção;
• Cuidados com animais selvagens;
• Educação sanitária à população;
Os médicos veterinários e zootecnistas que desejarem ser voluntários podem entrar em contato com
o CRMV-RJ através do e-mail crmvrj@crmvrj.org.br
Informe no corpo do e-mail os seguintes dados:
•
•
•
•

Nome Completo
CRMV
Área de atuação
Telefone para contato

O CRMV-RJ publicou um anúncio do cadastro
de voluntários no dia 20 de janeiro no Jornal O

Divulgação

Globo. Após esta publicação e até o fechamento desta edição, 197 profissionais se cadastraram
como voluntários.
A Prefeitura do Município de Areal está sendo
apoiada pelo CRMV-RJ através de voluntário na área
de Vigilância Sanitária. Além disso, o Conselho disponibilizou seus fiscais aos municípios de Nova Friburgo
e São José do Vale do Rio Preto para colaboração.
O CRMV-RJ também apóia a iniciativa da CCR,
concessionária que administra a Ponte Rio-Niterói,
que montou posto de coleta na praça de pedágio
da Ponte, lado direito de quem chega à Niterói. Os
desabrigados e desalojados precisam de doações de

água potável, alimentos, roupas, cobertores, colchonetes e itens de higiene pessoal, como sabonete,
pasta de dente e fralda descartável. Informações:
(21) 2620-9333. O Conselho apóia também a iniciativa da WSPA Brasil - Sociedade Mundial de Proteção
Animal, que está solicitando o auxílio no atendimento aos animais feridos, soltos nas ruas da região atingida pelas chuvas. Os colegas Médicos Veterinários
que puderem ajudar, favor entrar em contato com a
WSPA através do telefone (21) 3820-8200, e-mail:
wspabrasil@wspabr.org. Os animais desabrigados
também necessitam de doações, tais como rações.
Seja solidário!

CRMV-RJ solicita ao CFMV prorrogação do prazo do
pagamento da anuidade dos profissionais da região
serrana do Rio
Leia na íntegra o Ofício nº 010/2011/
CRMV-RJ/PR enviado ao Conselho Federal de Medicina Veterinária no dia
21 de janeiro de 2011:
Ilmo. Sr.
Dr. Benedito Fortes de Arruda
Presidente do CFMV
Brasília - DF
Assunto: Solicitação faz – Ref.: Anuidade 2011
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Vimos pelo presente nos dirigir a V.Sa. a fim
de solicitar a possibilidade de prorrogação do prazo
para pagamento da anuidade de 2011 dos Médicos
Veterinários, Zootecnistas e Empresas registradas no
CRMV-RJ com endereço nos municípios da Região
Serrana do Rio de Janeiro que foram afetados pelas chuvas que causaram desabamentos e destruição, conforme tem sido noticiado diariamente pelos
diversos meios de comunicação. Informamos que

os municípios atingidos foram: Areal, Bom Jardim,
Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, São José do
Vale do Rio Preto e Sumidouro.
No aguardo de vossa manifestação, reiteramos
nossa consideração.
Atenciosamente,
Méd. Vet. Romulo Cezar Spinelli Ribeiro de Miranda
Presidente
CRMV/RJ nº 2773

