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Programa de Parcelamento
de Débitos Fiscais do Sistema
CFMV/CRMVs

Conselheiro José Luís Peçanha Rosa, Presidente
do CRMV-RJ Cícero Pitombo, Vereador Edison da
Creatinina e o veterinárioa José Raimundo Santos
e Silva
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Capa

O CFMV publicou a Resolução nº 991
de 09 de novembro de 2011, que reinstitui
o programa de parcelamento de débitos
fiscais no âmbito do Sistema CFMV/CRMVs
destinado à regularização de débitos de
anuidades, multas, taxas, emolumentos e
demais créditos. O prazo para requerer o
parcelamento é até o dia 31 de agosto de
2012. Mais informações: www.cfmv.org.br

Abrace o macaco Muriqui como
mascote das Olimpíadas 2016
Final de 2011, foi lançada a campanha de candidatura do macaco Muriqui
a mascote das Olimpíadas de 2016 pelo
Governo do Estado do Rio de Janeiro. A
ideia de lançar o Muriqui teve início no
Centro de Primatologia do Estado do RJ
(CPRJ) do INEA pelo médico veterinário
Alcides Pissinatti. Pág.04

CRMV-RJ se reúne com
empresas de produtos
veterinários para debater
Programa de Educação
Continuada
No dia 16 de janeiro o CRMV-RJ
apresentou o Projeto de Valorização
dos Profissionais de Medicina Veterinária no Estado do Rio de Janeiro, o qual
contempla o Programa de Educação
Continuada (PEC), para os representantes de empresas de produtos veterinários com o objetivo de debater a construção de uma proposta e calendário
anual para o PEC. A ideia é que seja uma
troca compartilhada de saberes entre a
universidade e o mercado, sendo o Con-

Reivindicação de profissionais de
estabelecimentos veterinários é discutida
na Secretaria Especial de Ordem Pública do
Município do Rio de Janeiro
No dia 12/12/2011, O Presidente do CRMV-RJ Cícero Pitombo e o Conselheiro José Luís Peçanha Rosa se reuniram com o Vereador Dr. Edison da Creatinina
e com o Secretário de Ordem Pública Alexander Vieira da Costa na Sede da Secretaria Especial de Ordem Pública do Município do Rio de Janeiro (SEOP) para
instituir uma proposta de atualização da legislação do Decreto 322 de 1976, que
institui o código de zoneamento. Pág.06

Obra reúne documentos que
contam a história do Instituto
Vital Brazil

O vice-presidente do CRMV-RJ Marcelo
Pacheco conduziu a reunião para discutir
diretrizes e estratégias de implantação do
Programa de Educação Continudada (PEC)

selho um indutor das ações que deverão refletir diretamente na melhoria da
empregabilidade para os profissionais
de Medicina Veterinária. Pág.05
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No dia 20/12/2011, o Instituto Vital
Brazil (IVB) lançou o livro “Documentos
contam a história do Instituto Vital Brazil”. A organização da obra foi de Estefânia
Quilma Andrade de Araújo Penna e Fátima Maria Martins Maia, com autoria de
Érico Vital Brazil, Fábio Bitencourt, Fátima
Maria Martins Maia, Luís Eduardo Ribeiro
da Cunha, Marcus Vinícius Maia Ribeiro,
Regina Célia Silva e Rui Erthal. Pág.04
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IX Curso Teórico - Prático de Ultrassonografia em Pequenos Animais (70 Horas)

Agenda
JANEIRO
Cursos de Ultrassonografia Veterinária Teórico / Prático e Prático Intensivo
Data: Janeiro de 2012
Local: Vila Isabel - RJ
Info: (21) 9669-5160 2587-9109 - adrienefirmo@oi.com.br
Curso Avançado de Ultrassonografia
Data: Janeiro de 2012 (carga horária 54h | Indicado para quem já fez curso
básico) - Dra. Solange Carné
Local: Vargem Grande - RJ
Info: (21) 8478-2552 7835-2404 2428-2552
Iii Curso Anual de Aprofundamento em Ultrassonografia de Pequenos Animais
Data: Janeiro a dezembro de 2012 (carga horária 216h) - Dra. Solange Carné
Local: Vargem Grande - RJ
Info: (21) 8478-2552 7835-2404
Tópicos Avançados em Cardiologia - Atualização em Valvopatias
Data: 22 e 29 de janeiro de 2012 (12h/a - 10 vagas)
Local: Vila Isabel - Rio de Janeiro
Info: (21) 2589-6024 2589-6867 mserpa@oi.com.br

Data: 03 de março a 06 de maio de 2012 (aulas sábados e domingos)
Local: Centro Clínico e apoio ao Diagnóstico Veterinário - LABOVET
Info: (21) 3406-8635 2412-2470 9647-3230 www.cursoslabovet.blogspot.com labovet_cursos@hotmail.com
XXIX Congresso Brasileiro de Zoologia
Data: 05 a 09 de março de 2012
Local: Centro de Convenções - Salvador - BA
Info: www.cbz2012.com.br
Pet Show - Feira Internacional de Animais e Produtos Pet
Data: 22 a 25 de março de 2012
Local: Centro de Exposições Imigrantes - SP
Info: (11) 5585-4355 - feira@cipanet.com.br - www.feirapetshow.com.br
Tópicos Avançados em Cardiologia - Atualização em Radiologia do Paciente
Cardiopata
Data: 25 de março de 2012 (06h/a - 10 vagas)
Local: Vila Isabel - Rio de Janeiro
Info: (21) 2587-9109 9251-4327 nspvet@gmail.com
ABRIL
IBVET - Curso de Pós-Graduação em Diagnóstico e Cirurgia de Equinos
Data: Início em abril de 2012 (aulas uma vez por mês – sexta, sáb. e domingo)
Local: Centro de Reprodução Equina Jacob, Rio de Janeiro - RJ
Info: (11) 3384-2024 – www.ibvet.com.br – secretaria@ibvet.com.br

FEVEREIRO
Curso de Homeopatia para Médicos Veterinários
Data: Início em 04 de fevereiro de 2012
Local: Instituto Hahnemanniano do Brasil - Rua Frei Caneca, 94 - Centro - Rio
de Janeiro
Info: (21) 2224-5553 - www.ihb.org.br - contato@ihb.org.br
Tópicos Avançados em Cardiologia - Atualização em Miocardiopatias
Data: 19 e 26 de fevereiro de 2012 (12h/a - 10 vagas)
Local: Vila Isabel - Rio de Janeiro
Info: (21) 2589-6024 2589-6867 mserpa@oi.com.br

IBVET - Curso de Pós-Graduação em Reprodução Equina
Data: Início em abril de 2012 (aulas uma vez por mês – sexta, sáb. e domingo)
Local: Centro de Reprodução Eqüina Jacob, Rio de Janeiro - RJ
Info: (11) 3384-2024 – www.ibvet.com.br – secretaria@ibvet.com.br
Curso de Cardiologia & Eletrocardiografia - Teórico/Prático
Data: Abril/julho de 2012 (de 09:00 às 17:00, às quartas-feiras) - 5 vagas
Local: São Cristóvão - Rio de Janeiro
Info: (21) 2589-6024 2589-6867 mserpa@oi.com.br

UNIMEV-RIO - Curso Preparatório para o Concurso da FIPERJ
Data: Início previsto para 27 de fevereiro de 2012
Local: Centro - RJ
Info: (21) 2584-2822 - unimevrio@unimevrio.com.br

33º Congresso Brasileiro da Anclivepa
Data: 27 a 30 de abril de 2012
Local: Expo Unimed - Curitiba - Paraná
Info: (51) 3276-9374 - secretaria@anclivepa2012.com.br

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

MAIO
Curso de Pós-Graduação em Anestesiologia Veterinária
Data: Início em 12 e 13 de maio de 2012
Local: Hospital Veterinário Octávio Dupont - Jockey Club da Gávea - RJ
Info: secretaria@pos-anestesia.com.br - www.pos-anestesia.com.br

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

ZOOTEC 2012 - XXII Congresso Brasileiro de Zootecnia
Data: 13 a 18 de maio de 2012
Local: Cuiabá - MT
Info: (65) 3615-8322 - www.zootec.org.br

Movimentação de Pesssoas Físicas
MÉDICOS VETERINÁRIOS - Inscrição
11506 – Maristela Pinto Silva
11508 – Beatriz Garibotti Almeida
11509 – Gustavo de Souza Naame
11510 – Taiza dos Santos Barreto Lima
11511 – Raphael Baptista Carvalho
11512 – Daniel Brandello de O Haguenauer Moura
11513 – Lívia Gomes Amaral
11514 - Igor Machado Wirth
11516 – Bruno Vilarinho Victorino Pinto
11517 – Diego Martins Barbosa
11518 – Marion Pereira da Costa
11519 – Patrícia Sato
11520 - Evandro Silva Lopes
11521 - Vivian Kreppeke Silva Santos
11522 – Nanci do Carmo
11523 – Suelen da Costa Nascimento
11525 – Eliane Barreiros Abreu
11526 - Vanessa Miguel Gonçalves
11527 - Vanessa Cabral Coutinho

Inscrição Militar
(Não houve)

Transferências Recebidas de outros CRMVs
7462 – Simone Henriques Mangia (CRMV-SP)
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11507 – Luis Eduardo da Silva (CRMV-RS)
11515 – Rafael Marcicano Pinto (CRMV-MG)
11524 – Débora Ferreira Hormazabal Rodriguez (CRMV-ES)

Transferências Concedidas para outros
CRMVs
8941 – Rafael Pimenta Dávila (CRMV-MG)
9452 – Philipe Rodrigues Cardoso (CRMV-MG)
11226 – Eliane Macedo Sobrinho Santos (CRMV-MG)

Cancelamentos de Inscrição
286 – Nardy Nascimeto (Óbito)
398 – José Henrique Emerick (Apasentadoria)
456 – José Geraldo Bandoli (Não exercício da profissão)
1755 – Hidenori Sato (Não exercício da profissão)
3196 – Marcio Gonçalves Reis (Não exercício da profissão)
4319 – Orotavo Lopes da Silva (Não exercício da profissão)
4955 – Carlos Tadeu Portugal Costa (Não exercício da
profissão)
5160 – Heloisa Helena Minucci Fernandes (Não exercício
da profissão)
5682 – Fabiana Melo Veras (Não exercício da profissão)
7223 – Flavia Regina de Souza Esteves (Não exercício da
profissão)
7403 - Renata Meira Lopes de Castro Mello (Não exercício da profissão)

9188 – Daniela Karina de Souza (Não exercício da profissão)
9751 – Ana Carolina Ayres de Souza Montenegro (Não
exercício da profissão)
10118 – Vanessa da Silva Alves (Não exercício da
profissão)
10315 – Diogo Correa Giulito (Não exercício da profissão)

ZOOTECNISTAS – Inscrição
799 – Viviane Antunes Pimentel
800 – Ian Peçanha Los Chaves

Inscrição Secundária
(Não houve)

Transferências Recebidas de outros CRMVs
801 – Afonso Aurélio de Carvalho Peres ( CRMV-SP)

Transferências Concedidas para outros
CRMVs
(Não houve)

Cancelamentos
(Não houve)

Palavra do Presidente

Atividades e Notícias

Cícero Pitombo,
presidente do CRMV-RJ

Anuidade 2012

O

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio
de Janeiro - CRMV-RJ, faz parte do Sistema CFMV
/ CRMVs e fomos consultados, pelo Conselho Federal de
Medicina Veterinária sobre que percentual, de aumento da
anuidade, acharíamos correta para ser aplicada no exercício
de 2012. Em resposta ao ofício, registramos que o aumento
deveria acompanhar o índice de Inflação. Logo após esta consulta, feita em âmbito nacional, a Presidência da Republica
sancionou a lei, regulamentando a cobrança dos conselhos
de classe, autorizando as entidades a cobrarem até o limite
de 500 reais. Assim o CFMV estabeleceu, seguindo suas prerrogativas, o valor de 380 reais.
Temos consciência do impacto que o percentual aplicado
ao reajuste da anuidade, dos Conselhos Regionais, tanto em
pessoas física como jurídica, foi elevado, mas a cobrança foi
regulamentada e é legal. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro consultou ao Conselho
Federal, informações, quanto aos critérios estabelecidos para
aplicação do índice.
Importante salientar, que temos recebido, principalmente pelas redes sociais, algumas críticas, sobre ações da nossa
entidade no posicionamento desta cobrança e de defesa dos
profissionais, que são legítimas e estamos atentos a todas elas.
Porém, aproveito a oportunidade, para chamar a atenção dos
colegas, que a diretoria do CRMV-RJ defende as redes sociais
como importante ferramenta de comunicação, e assim sendo,
continuará respondendo dúvidas e questionamentos. No entanto, é necessário lembrar que a liberdade de expressão tem limites, mesmo quando nestes veículos de comunicação, que não
são um campo de imunidade ou impunidade, seja do ponto de
vista ético como do ponto de vista jurídico. Assim sendo, esperamos que os colegas compreendam que para questionar não é
necessário ofender e que considerem o que está no preâmbulo
da resolução 722/2002 que inclui o nosso código de ética:
“Para o exercício da Medicina Veterinária com dignidade e
consciência, o médico veterinário deve observar as normas de
ética profissional previstas neste código, na legislação vigente, e
pautar seus atos por princípios morais de modo a se fazer respeitar, preservando o prestígio e as nobres tradições da profissão.”
Estamos em inicio de gestão, buscando alterar procedimentos objetivando a melhoria de todo o processo, fazendo
inserções técnicas e políticas e para tal contamos com a classe,
colaborando até mesmo com críticas, desde que consistentes
e construtivas. Reitero o convite para visitarem nossa sede, conhecerem a dinâmica de funcionamento da entidade e suas
reais funções. Com isso, poderão perceber o quanto estamos
envolvidos na defesa e valorização da classe, mesmo sendo estas ações de cunho eminentemente sindical.

Presidente do CRMV-RJ Cícero Pitombo apresenta projeto para
profissionais da UENF

CRMV-RJ visita faculdades do norte e
noroeste fluminense
No período de 19 a 22/12/2011, o presidente e o vice-presidente
do CRMV-RJ, Cícero Pitombo e Marcelo Pacheco se reuniram com os
coordenadores dos cursos de medicina veterinária do norte e do noroeste fluminense.
O 1º dia de visita aconteceu na Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), em Campos dos Goytacazes, com a
presença do coordenador da UENF, Francisco Aloízo Fonseca e participação do Conselheiro do CRMV-RJ e professor Eulógio Carlos Queiróz
de Carvalho. “O Presidente reafirmou o propósito da nova Diretoria
de interiorizar as ações do Conselho que, como em outras regiões, o
Norte Fluminense, contará com uma Delegacia avançada. Falou das
inúmeras Comissões que o apoiarão, ressaltando a participação de
Professores da UENF na “Comissão Estadual de Ensino da Medicina
Veterinária”, com a participação da Coordenadora do Curso de Graduação de Medicina Veterinária da UENF, Profa. Isabel Candia Nunes, a
de “Publicação e Divulgação”, com o Prof. Cláudio Baptista de Carvalho
e a de “Comissão de Ética, Bioética e Bem Estar Animal”, presidida por
mim, Eulógio”, explicou o Conselheiro Eulógio.
No 2º dia, a visita
foi ao curso de Medicina Veterinária da
Universidade Iguaçu
(UNIG), campus Itaperuna, que teve por
objetivo a visita as instalações do curso e estabelecer parceria para
a construção de um
Programa de Educação
Continuada e discutir
estratégias de desenMarcos Pacheco Filho, Marcelo Pacheco, José
volvimento profissional Antonio Pinto e Cícero Pitombo em visita na UNIG
na região. É consenso,
que as articulações entre as Universidades, as empresas e o poder público, são elos estratégicos no crescimento da empregabilidade.

Nota de falecimento
É com pesar que comunicamos o falecimento do Diretor Presidente da Sociedade de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro (SOMVERJ), Dr. Gilberto Castro de Oliveira no dia 13/01/2012.
O médico veterinário atuava também como Diretor Presidente da
Mútua dos Veterinários e era servidor do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA).
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Obra reúne documentos que contam a história do Instituto Vital Brazil

N

o dia 20/12/2011, o Instituto
Vital Brazil (IVB) lançou o livro
“Documentos contam a história do Instituto Vital Brazil”. A organização da obra
foi de Estefânia Quilma Andrade de Araújo Penna e Fátima Maria Martins Maia,
com autoria de Érico Vital Brazil, Fábio
Bitencourt, Fátima Maria Martins Maia,
Luís Eduardo Ribeiro da Cunha, Marcus
Vinícius Maia Ribeiro, Regina Célia Silva e
Rui Erthal. “É um resgate do acervo documental do Instituto que retrata a evolução do IVB, por meio dos produtos e
registros de marcas que o tornaram uma
empresa pública de ciência, pesquisa,
inovação e fabricação de produtos, respeitada no cenário nacional e internacional. Um instituto criado a partir da idealização de Vital Brazil que revoluciona a
saúde pública de toda uma época que se
confunde com a história da veterinária,
das vacinas e da epidemiologia”, relatou
a organizadora Fátima Maia.
Segundo o Dr. Luís Eduardo Ribeiro
da Cunha, médico veterinário e autor do
capítulo “Instituto Vital Brazil – Polo de

Veterinários prestigiam o evento: Allan Kardec da Silveira (AMVERJ), Cleo Carneiro Baeta
Neves (AMVERJ),Luiz Eduardo Ribeiro da Cunha( Diretor Científico do IVB) e Aristeu Pessanha
Gonçalves ( Presidente AMVERJ)

produção científica e tecnológica”, “A história do IVB foi fundamental para a medicina
veterinária, pois através de Vital Brazil Filho e Américo Braga que se fundou a faculdade de veterinária, com a doação do terreno para a construção da mesma, a atual
Universidade Federal Fluminense (UFF). Vital Brazil deu aulas na UFF, onde as práticas
eram ministradas no instituto e até a década de 90, IVB recebia alunos da faculdade
de veterinária. Parcerias entre o IVB e a UFF fortaleceram a medicina veterinária.
Realizamos treinamento para profissionais com foco na produção de soro, controle
de qualidade, controle ambiental, produção de animais de laboratórios e de animais
silvestres, entre outros. Hoje, o IVB possui 15 médicos veterinários em seu quadro de
colaboradores”, explicou.
O IVB é um dos 21 laboratórios oficiais brasileiros e um dos quatro fornecedores
de soros contra veneno de animais peçonhentos para o Ministério da Saúde.

Abrace o macaco Muriqui como mascote das Olimpíadas de 2016
Alcides Pissinatti. “Tudo começou a partir do Plano de Ação Nacional para Conservação dos Muriquis que hoje é um dos primatas mais ameaçados de extinção, e por isso
precisa de visibilidade para ser salvo. Além disso, o muriqui é um atleta de barra por
natureza, ou seja, possui formato anatômico estético e simpático, o que é ideal para
a criação de um mascote olímpico”, explica Dr. Alcides Pissinatti.

F

inal de 2011, foi lançada a campanha de candidatura do macaco Muriqui a mascote das Olimpíadas de
2016 pelo Instituto Estadual Ambiente
(INEA). O Muriqui é o maior primata não
humano das Américas e é encontrado
na região sudeste do Brasil em Mata
Atlântica, e está ameaçado de extinção.
A ideia de lançar o Muriqui à mascote
das Olimpíadas de 2016 teve início no
Centro de Primatologia do Estado do RJ
(CPRJ) do INEA pelo médico veterinário
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Pissinatti levou a proposta para a Diretoria de Biodiversidade do INEA, sob-responsabilidade do Diretor André Ilha, o qual intermediou a Campanha com o Governo
do Estado do RJ e que está sendo divulgada para que o Comitê Olímpico Internacional
(COI) atenda o apelo. O CPRJ ocupa cerca de 70 mil hectares em Guapimirim e seu objetivo é realizar, no campo da primatologia, estudos sobre manejo nutricional, comportamental, reprodutivo e de doenças, além de pesquisas sobre a restauração de
habitats e estimular o intercâmbio técnico-científico com universidades e instituições
científicas. “O CPRJ mantém em cativeiro cerca de 250 primatas com a finalidade de
auxiliar os projetos internacionais de recuperação e manejo das espécies de primatas
neotropicais e o Muriqui é uma das 23 espécies que o centro abriga”, fala Pissinatti.
Novidade: Estão em fase de adequação os Laboratórios do Centro de Medicina da
Conservação no CPRJ, do projeto financiado pela Faperj, Apoio à Ampliação e Adequação do Centro de Medicina da Conservação para Pesquisas de Reprodução de
Fauna Ameaçada de Extinção. “Agradeço o CRMV-RJ no apoio da divulgação da campanha”, finaliza o veterinário.
Abrace o muriqui: www.muriqui2016.com.br

CRMV-RJ se reúne com empresas de produtos
veterinários para debater Programa de Educação Continuada

N

o dia 16 de janeiro, o CRMV-RJ
abriu a discussão do Programa
de Educação Continuada – PEC, que faz
parte do Projeto de Valorização Profissional do CRMV-RJ. O debate, junto aos
representantes de empresas de produtos
veterinários, tem por objetivo a construção de um programa consistente, abrangente e indutor de novas demandas do
mercado de trabalho e o estabelecimento
de um calendário anual que abranja, de
forma capilar, o estado do Rio de Janeiro.
A ideia é que seja uma troca compartilhada de saberes entre a universidade e o
mercado, sendo o Conselho um estimulador das ações, que terão como meta, uma
melhora nos índices de empregabilidade
da classe. “Estamos propondo uma nova
dinâmica para ouvir o que o mercado busca no profissional, através de representantes das empresas privadas, do Ministério
da Agricultura, Vigilâncias Sanitárias, e de
outros reais e potenciais empregadores,
para que desta forma, possamos construir
um programa de educação continuada,
estruturado e de longo prazo.”, falou o
Presidente do CRMV-RJ Cícero Pitombo na
abertura do encontro.
“O Projeto de Valorização Profissional, através do PEC, integra uma planejada articulação que o Conselho está
conduzindo na busca da melhoria da empregabilidade da classe através de uma
aproximação do mercado com as universidades. Hoje no Estado do RJ, existem
12 cursos de Medicina Veterinária, sendo
03 públicos e 09 privados, que formam
aproximados 500 médicos veterinários
por ano. A Comissão Estadual de Ensino da Medicina Veterinária do CRMV-RJ
está atuando em parceria com a FUNADESP no projeto “Um repensar sobre as
propostas pedagógicas dos cursos de
graduação em Medicina Veterinária do
Estado do Rio de Janeiro” com objetivo
de proporcionar condições específicas
e subsidiar os cursos com informações
fundamentais, para, os que tiverem interesse, possam planejar reestruturações
dos seus projetos pedagógicos, de forma
a valorizar conteúdos, já previstos nas
diretrizes curriculares, mas nem sem-

Participantes da reunião de apresentação do Projeto de Valorização dos Profissionais de
Medicina Veterinária no Estado do Rio de Janeiro, o qual contemplará o Programa de
Educação Continuada

A princípio o PEC abrangerá quatro grandes áreas: Saúde
Animal, Saúde Pública, Produção Animal e Tecnologia e
Higiene de alimentos
Marcelo Pacheco
pre desenvolvidos de forma sistêmica e
abrangente”. explica o vice-presidente do
CRMV-RJ e presidente da Comissão Estadual de Ensino da Medicina Veterinária
do CRMV-RJ , Marcelo Pacheco.
O PEC terá a finalidade de ser um
programa permanente de atualização e
indução para as novas demandas profissionais, ser intercâmbio, através da troca
de saberes, entre o meio acadêmico e o
profissional. “O PEC será definido através
de quatro grandes eixos temáticos: Saúde
Animal, Saúde Pública, Produção Animal e
Tecnologia e Higiene. O Conselho terá papel de organizador e estimulador de ações
para valorização profissional”, explicou
Marcelo Pacheco. A reunião conduzida
pelo vice-presidente do CRMV-RJ Marcelo
Pacheco teve a participação dos seguintes
profissionais: Amanda Manuella S. Silva
da O Maracanã, Julio Gomes da CEVA,

Mariana Saraiva Pedro da Nova Procedes,
Camilla Henriques Lute da Nestlé/Purina,
Cristiane Aguiar da Vetnil, Karla Dantas da
Vetnil Equino, Deborah Moreno da Hill`s,
Julio Magalhães Faria da Pfizer, Gabriel
M. da Fonseca da Pfizer, Renata de Aguiar
Ramos da Ourofino e Renata Mont Mano
da Bayer. Além dos representantes de empresas de produtos veterinários, participaram o membro da Comissão de Ensino do
CRMV-RJ, Walter Nunes Chagas que também é reitor da faculdade de medicina
veterinária Anhanguera e o Conselheiro
do CRMV-RJ Gustavo Almeida Gonçalves,
conselheiro e gestor de empresa. Esses
participantes formaram um grupo de trabalho que irá discutir e desenvolver o PEC.
Em breve será divulgado o conteúdo do
programa e o calendário anual proposto
pelo grupo a ser ofertado para os profissionais. Aguardem!
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Reivindicação de profissionais de estabelecimentos
veterinários é discutida na Secretaria Especial de Ordem Pública do
Município do Rio de Janeiro

N

o dia 12/12/2011, O Presidente do CRMV-RJ Cícero
Pitombo acompanhado do Conselheiro José Luís Peçanha Rosa se reuniu com o Vereador Dr. Edison da Creatinina
e com o Secretário de Ordem Pública Alexander Vieira da Costa, na Sede da Secretaria Especial de Ordem Pública do Município do Rio de Janeiro (SEOP), para discussão de proposta de
atualização da legislação do Decreto 322 de 1976, que institui
o código de zoneamento. A reivindicação, liderada pelo CRMVRJ, foi baseada em autos de infração lavradros pela prefeitura
em estabelecimentos veterinários localizados em edificações
comerciais não exclusivas da região, pois o Decreto 322 de
1976, não vislumbra a Barra da Tijuca e adjacências para oferta
de serviços de internação nos estabelecimentos veterinários e
humanos em centros comerciais, como shoppings .
Como a maioria dos estabelecimentos da Região da Barra
da Tijuca estão em prédios comerciais (shoppings), inclusive
os serviços veterinários,estes serão inviabilizados caso seja
mantida a proibição do serviço de internação, não sendo mais
possível qualquer procedimento onde o animal necessite se
restabelecer, mesmo cumprindo às exigências dos órgãos fiscalizadores, seja o CRMV-RJ ou a Vigilância Sanitária para o seu
funcionamento.

“A legislação precisa ser revista, pois
hoje os proprietários de animais
querem comodidade e segurança para
atendimento e os centros comerciais
são uma realidade que atendem ao
consumidor.”
José Luís Peçanha Rosa

O código de zoneamento data do ano de 1976, ou seja, há
35 anos sem atualização, rege que estabelecimentos de serviços veterinários e comerciais de venda de animais ficam inviabilizados naquela região, pois o Decreto 322 não vislumbra a
Barra da Tijuca.
“A legislação precisa ser revista, pois hoje os proprietários
de animais querem comodidade e segurança para atendimento e os centros comerciais são uma realidade que atendem ao

Vereador Edison da Creatinina, Conselheiro do CRMV-RJ José Luís
Peçanha e Secretário de Ordem Pública Alexander Vieira da Costa
em reunião para atualização do Decreto 322 de 1976 (código de
zoneamento).

consumidor. Com licença da Prefeitura para atuar como clínica
veterinária, os estabelecimentos veterinários se tornaram freqüentes em shoppings que atendem perfeitamente aos quesitos de segurança, comodidade e mobilidade, principalmente
na Barra da Tijuca e seu entorno. A proposta de atualização
da legislação será realizada através do vereador Dr. Edison da
Creatinina do Partido Verde (PV) que se comprometeu em colaborar em prol da classe de veterinários. Caso contrário, se o
Decreto 322 de 1976 se mantiver sem alteração, os profissionais perderão pontos importantes de trabalho, pois clínicas veterinárias que são estabelecimentos destinados ao atendimento de animais para consultas e tratamentos clínicos-cirúrgicos,
podendo ou não ter internamentos e até mesmo estabelecimentos comerciais de venda de animais, ficarão inviabilizados
naquela região, pois visto que a definição dada pela 7ª IRFL,
internação é a permanência de qualquer animal em período de
tempo no estabelecimento.Para se ter uma ideia, atualmente
há no CRMV-RJ 126 estabelecimentos de serviços veterinários
ativos cadastrados no bairro no CRMV-RJ, sendo a maioria
localizado em centros comerciais. Estamos falando não só de
perdas de postos de trabalho para a medicina veterinária, mas
também de um prejuízo social para os moradores da região e
prejuízo fiscal e trabalhista para a Prefeitura do Rio de Janeiro”,
explicou o conselheiro José Luís Peçanha Rosa.

ERRATA
Na edição de NOV/2011 ,na pág.07, na divulgação do breve currículo do Conselheiro Paulo Henrique Pereira de Moraes onde se lê, zootecnista formado pela UFF, o correto é zootecnista formado pela UFRRJ.
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Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado Rio de Janeiro
Balanço Financeiro – Outubro/2011
Receita
Receita orçamentária
Receitas correntes
		 Receita de contribuições
		 Receitas patrimonial
		 Receitas de serviços
		 Outras receitas correntes

93.125,00
93.125,00
31.591,41
17.023,98
10.686,30
33.723,31

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

69.467,67
8.680,88
26.622,33
9.335,13
24.829,33

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

Total

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

2.688.914,33

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

598.393,22
287.493,22
283.493,22
4.000,00
310.900,00
310.900,00

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

71.921.71
1.0007,24
3.825,71
22.983,87
15.387,93
28.725,96

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

Total

2.018.599,40
182.150,76
2.792,54
7.200,04
0,00
1.832.041,14

Jamil Monte Braz
Zootecnista, M.Sc

Zootecnia

Controle Biológico em Pastagens
(Parte I)

P

ráticas de controle biológico já eram utilizadas na antiguidade, tendo-se registros do uso de formigas para controlar pragas de citros no século III a.C.
Hoje, cada vez mais difundida, essa técnica de manejo chega a movimentar milhões
de dólares. No Brasil, essa realidade vem se consolidando, com técnicas adaptadas
às nossas condições, sendo desenvolvidas por empresas particulares e instituições
governamentais.
Inseticidas e substâncias agroquímicas em geral não podem ser utilizadas em
lavouras e criações de sistemas produtivos agroecológicos. Entre os efeitos negativos da utilização de agroquímicos pode-se citar a resistência adquirida por insetos e
pragas aos inseticidas, o reaparecimento de pragas, o aparecimento de resíduos em
alimentos, na água e no solo, com efeitos nocivos ao homem e aos animais, inclusive
em insetos que atuam como polinizadores e como inimigos naturais, afetando toda
a biodiversidade.
O princípio clássico da técnica preconiza que pragas devem ser combatidas por
inimigos naturais dessa praga, adaptadas às mesmas condições ambientais que as da
praga originalmente. A criação de insetos para controle biológico levou laboratórios a
se especializarem para criação de insetos com regularidade e com controle eficiente.
Dietas artificiais foram desenvolvidas facilitando a evolução das técnicas de criação.

2.688.914,33
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Antes da evolução das técnicas de criação, o inseto, por exemplo, introduzido no
ambiente para combater a praga, tinha que primeiro se adaptar, se multiplicar para
só então combater a praga, o que era dificultado pela grande utilização de venenos
(agroquímicos) nas lavouras. Com o desenvolvimento das dietas artificiais, um controle biológico em maior escala se tornou possível, já que quantidades consideravelmente maiores de insetos puderam ser liberadas para combater a praga mais rapidamente, alcançando níveis de resposta semelhantes aos de substâncias químicas, só
que sem efeitos residuais nocivos ao meio ambiente.
A maior parte dos insetos utilizados para combater pragas é das ordens lepdóptera, coleóptera e díptera. O Brasil já comercializa patógenos (Metharhizium, Bacilovirus) para combater pragas da cana-de-açucar, da bananeira e de pastagens, com
outros sendo produzidos, mas ainda não disponíveis no mercado devido à pequena
procura por parte de produtores e população em geral.
Na próxima edição, a conclusão do artigo (parteII). Aguardem!
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