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Eleição do CRMV-RJ para a gestão
de 2011/2014 foi um sucesso

Cícero Pitombo,
Marcelo Pacheco
e equipe tomarão
posse em setembro
deste ano

4

Capa

É com alegria que divulgamos o resultado das eleições para Diretoria e Conselheiros do CRMV-RJ para a gestão de
2011/2014. Os aproximadamente 84% de
aprovação dos votos que a chapa recebeu,
mostrou também um reconhecimento nas
urnas do trabalho que a atual gestão desenvolveu nesses últimos anos. Certamente a chapa eleita, representada por Dr. Cícero Pitombo terá suas estratégias de ações,
pautada em um novo dinamismo, com novas ideias.

Veterinário assume a Vigilância
Sanitária de Niteroi
O médico veterinário Zamir Martins
foi nomeado Chefe do Departamento de
Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses da cidade de Niterói.
PAG. 08

Pitombo é eleito presidente do CRMV-RJ
com aproximadamente 84% de aprovação
Cícero Pitombo e Marcelo Pacheco se elegeram presidente e vice-presidente, respectivamente, com uma
aprovação expressiva de cerca de 84%

CETAS/IBAMA tem papel
fundamental no combate ao
tráfico de animais silvestres
O Jornal CRMV-RJ entrevistou o
responsável pelo Centro de Triagem
de Animais Silvestres (CETAS/IBAMA)
do Estado do RJ, o médico veterinário
Vinícius Modesto de Oliveira.
Os Cetas têm a finalidade de receber animais silvestres resgatados ou
apreendidos do comércio ilegal, tratálos e realizar uma destinação. PAG. 06
Jaguatirica resgatada do tráfico de
animais que está sob cuidados do
CETAS/RJ em Seropédica
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do eleitorado. As eleições ocorreram
no dia 07 de junho e o resultado foi divulgado no dia 08 de junho.
PÁG. 04

Zootecnista educador de 2011
do Brasil
O Zootecnista José Paulo de Oliveira,
professor da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro (UFRRJ) e conselheiro
do CRMV-RJ, recebeu da Associação Brasileira de Zootecnia (ABZ) a premiação de
Zootecnista Educador do Brasil. PAG. 03
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Zootecnia

Zootecnia e Meio Ambiente
Pesquisadores brasileiros destacam a influência do gado sobre o solo. Há linhas de
pesquisa no RJ com melhoramento de espécies forrageiras e manejo de pastagens.
Impresso
Especial
9912172382-2007-DR/RJ
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Agenda
48ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia
Data: 18 a 21 de julho de 2011
Local: Belém • PA.
Informações: (91) 3210-5165
www.sbz.org.br

ANCLIVEPA-RJ | palestra: oncologia
Data: 14 de setembro de 2011 (20:00 h) • Profª Carmen Vasconcellos
Local: Colégio Brasileiro de Cirurgiões • Botafogo • RJ
Informações: (21) 2711-8253 2215-1868 - anclivepa-rio@bol.com.br - www.
anclivepa-rj.com.br

MEDVEP 2011 - Congresso MEDVEP de especialidades veterinárias
Data: 27 a 30 de julho de 2011
Local: Curitiba • PR
Informações: (41) 3039-1100 • 3039-2867
medvep@medvep.com.br • www.congressomedvep.com.br

Curso de cardiologia e eletrocardiografia (Teórico e prático - 66h/a)
Data: 14 de setembro a 14 de dezembro de 2011 (quartas-feiras)
Local: Rio de Janeiro • RJ
Informações: (21) 2589-6024 • 2589-6867
mserpa@oi.com.br

V Curso Atualização Anestesiologia Cães e Gatos
Data: Agosto de 2011 (10 vagas) • Prof. Edgard Salomão
Local: Botafogo • RJ
Informações: (21) 7836-4844
www.pecvetrj.com.br

I Congresso Brasileiro de Patologia Veterinária
Data: 26 a 30 de setembro de 2011
Local: Centro de Convenções de Goiânia • GO
Informações: www.enapave.com.br

5º Congresso Brasileiro de Homeopatia Veterinária
Data: 03 a 07 de agosto de 2011
Local: Casa de Retiros São José • Belo Horizonte • MG
Informações: www.amvhb.org.br
ANCLIVEPA-RJ | palestra: oftalmologia
Data: 04 de agosto de 2011 (20:00 h) • Dr. Jorge Pereira
Local: Colégio Brasileiro de Cirurgiões • Botafogo - RJ
Informações: (21) 2711-8253 • 2215-1868
anclivepa-rio@bol.com.br • www.anclivepa-rj.com.br
VII Curso teórico-prático de ultrassonografia em pequenos animais
Data: 06 de agosto a 02 de outubro de 2011 (70 h - aulas sábados e domingos)
Local: Centro Clínico e apoio ao Diagnóstico Veterinário - LABOVET
Informações: (21) 3406-8635 • 2412-2470 • 9647-3230
www.cursoslabovet.blogspot.com • labovet_cursos@hotmail.com
XXII Encontro Brasileiro de Malacologia - EBRAM
Data: 04 a 08 de setembro de 2011
Local: Fortaleza • CE
Informações: www.xxiiebram.webnode.com.br

Atualização em anestesiologia de cães e gatos
Data: Outubro de 2011 (nova turma)
Duração de 6 meses, 2 sábados por mês
Local: Barra da Tijuca • RJ
Informações: www.pecvetrj.com.br • pecvetrj@gmail.com
IX Congresso Brasileiro de Buiatria
Data: 04 a 07 de outubro de 2011
Local: Centro de Eventos da UFG • GO
Informações: www.buiatria.org.br
36º Congresso Mundial da Associação Mundial de Veterinários de Pequenos
Animais
Data: 14 a 17 de outubro de 2011
Local: Jeju • Koreia
Informações: www.wsava2011.org
38º CONBRAVET - Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária
Data: 01 a 04 de novembro de 2011
Local: Florianópolis • SC
Informações: (48) 3035-4388
www.conbravet2011.com.br

Movimentação de Pesssoas Físicas
MÉDICOS VETERINÁRIOS - Inscrição
6627 - Vanessa Pinho da Matta Novaes (Reabertura)
8495 - Monique Vieira Guerra (Reabertura)
11192 - Joana Souza Alves Beckman
11193 - Simone da Silva Nunes
11194 - Raphaela Arantes Marques
11195 - Thais Abreu Rangel Coutinho
11196 - Clara Amir Vieira da Costa
11197 - Marcele Ferreira Peixoto
11198 - Ana Paula Camolezi Manhaes
11199 - Catharina Marot de Mattos
11200 - Caroline de Oliveira Cunha
11201 - Pamela Araujo Oliveira
11202 - Munique Prata de Resende
11203 - Noele Borges Magalhães Fagundes
11204 - Priscilla Campos da Silva Garcia
11205 - Luis Eduardo Rodrigues Vasconcelos
11207 - Amanda Chaves de Jesus
11208 - Leonardo Ornelas Amado
11209 - Bernardo Gomes Cerqueira
11210 - Suzana Limeira Vieira
11211 - Isabela Syllos Campos
11212 - Luciana Badolato Cruz Nogueira
11213 - Rafael Rempto Pereira
11214 - Valeria Yugue Takeuti
11215 - Renata Torres Custodio de Almeida
11216 - Natalia Nunes Barros Neto Franklin
11217 - Carolina Cristina Colao Barcellos
11218 - Rodrigo Cunha da Silva
11219 - Paula Mattos Savio de Andrade
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11220 - Isabel de Melo Rocha
11221 - Vinicius Macedo Pinto
11223 - Beatriz Clarissa dos Santos Ferreira e Pereira
11224 “S”- Luiz Eduardo Almeida de Resende (Principal/
CRMV-MG)
11225 - Felipe D´Azeredo Torres

Transferências recebidas de outros CRMVs
5901 - Raquel Peralva Ribeiro Romão (CRMV-BA)
8027 - Mariana Freire Gonçalves Rodrigues (CRMV-AP)
11189 - Marie Gabrielle Six (CRMV-SP)
11190 - Renato Moran Ramos (CRMV-SP)
11191 - Savio Godoi Costa (CRMV-ES)
11206 - Flavia Bastos Costa (CRMV-MG)
11222 - Ana Carolina Silva Oliveira (CRMV-DF)

Transferências concedidas para outros CRMVs
3942 - Glaucio Luis Mata Mattos (CRMV-SC)
4651 - Ana Carolina Baptista Freitas Braga (CRMV-RN)
6333 - Guilherme Valente de Souza (CRMV-SC)
6505 - Carla Lodi Boutigue (CRMV-SC)
6510 - Everton Kort Kamp Fernandes (CRMV-GO)
7585 - Madellon Reis Barroso Pereira (CRMV-GO)
8162 - Beatriz Gueiros Nunes (CRMV-SC)
9527 - Marina Simoni de Abreu (CRMV-DF)
9587 - Joana Cortines Rocha (CRMV-SC)
9644 - Vanessa Silva Simas (CRMV-MG)
9817 - Guilherme Campos Aguiar (CRMV-GO)
9915 - Jeison Solano Spim (CRMV-DF)

Cancelamentos de Inscrição
241 - Yubirajara Correa (Não exercício da profissão)
326 - Valnir Oliveira de Almeida (Óbito)
477 - Paulo Cezar da Cruz Medeiros (Óbito)
868 - Juan Francisco Caycho Carrion (Não exercício da profissão)
1251 - Dolores Marie Hanna Damiani (Não exercício da profissão)
2561 - Gloria Maria Pereira de Souza (Óbito)
2592 - Paulo Amaral Bussad (Aposentadoria)
3365 - Eduardo Duarte Simonato (Óbito)
4191 - Daniel Pereira de Oliveira (Não exercício da profissão)
5441 - Flavia Aurelio Cunha (Não exercício da profissão)
5820 - Alessandra Romano Franco (Não exercício da profissão)
6860 - Ana Paula Cavalcante da Cruz (Não exercício da profissão)
7096 - Shana Dutra Fernandes (Não exercício da profissão)
7220 - Tatiana Cristina Campos de Oliveira (Não exercício da profissão)
7570 - Sergio Fernandes Bonadiman (Não exercício da profissão)
7970 - Julio Cesar Soares Gonçalves (Não exercício da profissão)
8559 - Guilherme Martins Verboonen (Não exercício da profissão)
8830 - Elaine Trancoso Santos (Não exercício da profissão)
8991 - Ana Paula de Magalhaes Nunes (Não exercício da profissão)
9251 - Viviane Keller Oliveira Silva (Não exercício da profissão)
9576 - Carlos Augusto Duncan Franco (Não exercício da profissão)
9642 - Clenio Jose Carvalho Lopes (Não exercício da profissão)
10735 - Bruno Rocha Pribul (Não exercício da profissão)

ZOOTECNISTAS - Inscrição
790/Z - Bruno Jose Cid de Souza Barcelos

Editorial

Romulo Spinelli,
presidente do CRMV-RJ

Eleições do CRMV-RJ para a
gestão de 2011/2014 foi um
sucesso
É com alegria que divulgamos o resultado das eleições
para Diretoria e Conselheiros do CRMV-RJ para a gestão de
2011/2014. Os aproximadamente 84% de aprovação dos votos
que a chapa recebeu, mostrou também um reconhecimento
nas urnas do trabalho que a atual gestão desenvolveu nesses
últimos anos. Certamente a chapa eleita, representada por Dr.
Cícero Pitombo terá suas estratégias de ações pautadas em um
novo dinamismo, com novas ideias.
O processo eleitoral do CRMV-RJ foi conduzido com tranquilidade e seriedade pelos profissionais que se dedicaram e, em
especial os meus sinceros agradecimentos aos Drs. Carlos Alberto Magioli e Wilson Roberto de Sá, bem como demais membros
que participaram do pleito nos principais postos de votação,
conduzindo de forma correta e imparcial essa eleição. A transparência no processo foi garantida pela Comissão Eleitoral Regional (CER), como preconiza a legislação eleitoral do Sistema
CFMV/CRMVs, a qual teve a atribuição de operacionalizar, divulgar, supervisionar e fiscalizar os procedimentos eleitorais.

Sabemos da responsabilidade em
administrar o Conselho do Estado do RJ,
que é o 4º maior do Brasil, onde os
problemas chegam e temos que dar
as soluções, com consciência tranquila
de estarmos fazendo o melhor para a
profissão e a sociedade
Deixamos como proposta, para futuros pleitos, que as votações sejam realizadas pela internet, onde cada profissional
receberia uma senha para votar, facilitando dessa maneira, o
não deslocamento dos colegas de suas atividades profissionais,
diminuindo o custo de postagem, papel e reconhecimento de
firma do documento por correspondência.
Sabemos da responsabilidade em administrar o Conselho
do Estado do RJ, que é o 4° maior do Brasil, onde os problemas
chegam a toda hora e nós como dirigentes de classe, temos
que dar as soluções, nem sempre simpáticas, mas com consciência tranquila de estarmos fazendo o melhor para a profissão
e a sociedade.
Com esse espírito classista, é que esperamos que os novos
eleitos , conduzam os destinos da Medicina Veterinária e Zootecnia, tendo sempre como objetivo principal a valorização e a
fiscalização do exercício profissional .
Parabéns a todos!

Atividades e Notícias
Zootecnista Educador de 2011 do Brasil
O Zootecnista José Paulo de Oliveira, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e conselheiro do
CRMV-RJ, recebeu da Associação Brasileira de Zootecnia (ABZ)
a premiação de Zootecnista Educador do Brasil. A homenagem
aconteceu no dia 24 de maio na cerimônia de abertura do Congresso Brasileiro de Zootecnia- ZOOTEC/2011, em Maceió, Alagoas. “A premiação de educador do ano, denominada Prêmio
Professor Ambires, saudoso mestre número um, zootecnista
formado na 1ª turma brasileira de zootecnia, é um reconhecimento aos zootecnistas educadores que escolheram dentre as
diferentes atividades da classe, a do magistério em nível superior, tão importante na formação de novos profissionais. Estou
muito feliz e honrado em receber este prêmio, que considero
o de maior importância para o zootecnista que exerce a função
de professor”, falou o homenageado José Paulo.

Célia Regina Orlandelli Carrer (FZEA/USP) entregou a
homenagem ao zootecnista José Paulo de Oliveira na
ZOOTEC/2011

Conselho Itinerante na cidade de Teresópolis
Nos dias 25 e 26 de maio, o CRMV-RJ promoveu o Conselho
Itinerante em Teresópolis, no Centro Universitário Serra dos
Órgãos (UNIFESO). Com o objetivo de interiorizar as ações administrativas, incluindo a fiscalização e tesouraria, o Conselho
disponibilizou aos profissionais e empresas da cidade, serviços
como atualização cadastral, responsabilidade técnica, parcelamento de débitos, entre outros. Além disso, profissionais e
acadêmicos tiveram a oportunidade de participar do 1° Ciclo de
Palestras para Responsáveis Técnicos (RT) das áreas de produtos de uso veterinário e produtos para alimentação animal.

Nota de falecimento
É com pesar que comunicamos o falecimento do Dr. Sebastião Clóvis da Silva em 26 de maio. O médico veterinário
era professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), e
teve expressiva atuação no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) nas décadas de 60 e 70, foi
detentor do prêmio Vital Brazil Filho e era mestre em Economia Rural pela Universidade Federal de Viçosa. Destaque
para a participação da pesquisa “Levantamento do Custo de
Produção de Leite no Estado do Rio de Janeiro” em 1972.
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Pitombo é eleito presidente do CRMV-RJ
com 84% de aprovação

N

o dia 07 de junho ocorreu a votação para a escolha
da nova Diretoria e Conselheiros do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro
(CRMV-RJ) para a gestão 2011/2014. Apesar de concorrer
com uma chapa única, Cícero Pitombo foi eleito presidente
com uma aprovação expressiva de cerca de 84% do eleitorado. “A eleição foi ,não somente minha, mas de todo um
grupo de profissionais que irão representar toda uma classe
com empenho e dedicação. Agradeço a confiança depositada e agora teremos muito trabalho pela frente, pois apesar
da eleição ter tido apenas uma chapa concorrendo, e consequentemente qualquer número de votos válidos já definiria
a mesma, a significativa votação na chapa aumenta a nossa
responsabilidade, o que nos motiva ainda mais”, ” falou o
candidato eleito Cícero Pitombo.
A Comissão Eleitoral Regional (CER) do CRMV-RJ foi constituída por Carlos Alberto Magioli (presidente), Robson Lopes de Abreu (vice-presidente), Oswaldo Luiz Gomes Filho
(Membro Titular), Fernanda Coelho Torres (suplente do presidente), Márcio José Figueiredo (suplente do vice-presidente) e Silvia Conceição Reis Pereira Mello (membro suplente).
A contagem dos votos começou no dia 07 de junho após
às 17h, quando se encerrou o período de votação, sendo
finalizada no dia 08 de junho. A mesa escrutinadora foi
composta por Wilson Roberto de Sá (presidente), Expedito de Barros Coelho (secretário), Wander José Rocha de
Carvalho(suplente do presidente) e Josie Rodrigues Montebello (suplente do secretário), além de funcionários do
CRMV-RJ. A eleição foi acompanhada pelo Dr. José Carlos
Landeiro Fraga, delegado observador do Conselho Federal
de Medicina Veterinária (CFMV). A chapa obteve 3996 votos, de um total de 4764 votos apurados, tanto na votação
presencial como por correspondência.

Integrantes da Comissão Escrutinadora
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Pitombo assina ata de homologação das eleições

A chapa eleita é composta por Diretoria Executiva: Presidente - Cícero Araujo Pitombo, Vice-Presidente - Marcelo
Hauaji de Sá Pacheco, Secretária Geral - Cristina Silva Grootenboer, Tesoureiro - Sergio Henrique Emerick ; Conselheiros Efetivos: Eulógio Carlos Queiroz de Carvalho, Irineu Machado Benevides Filho, Ismar Araujo de Moraes, Jonimar
Pereira Paiva, José Luis Peçanha Rosa e Paulo Henrique Pereira de Moraes; Conselheiros Suplentes: Daniele Medeiros Novellino, Gustavo Almeida Gonçalves, Jorge Antonio
de Moura Teixeira , Marcio Pinto de Castro e Regina Helena
Ruckert Ramadinha.
“Gostaria de parabenizar o nosso colega Pitombo, pela
aprovação de grande expressão pela nossa classe ,com praticamente 84% dos votos e dizer que é uma honra poder colaborar no processo eleitoral do conselho”, finalizou Magioli,
presidente da CER ao dar o resultado final das Eleições.

Votação na Sede do CRMV-RJ

Liberdade de soltar os bichos no voto
Expedito de Barros Coelho – CRMV-RJ 1914

O

direito à liberdade de expressão
garante a qualquer indivíduo a
possibilidade de se manifestar, de buscar
e receber informações e ideias de todos
os tipos, independentemente da intervenção de terceiros. Isto pode ocorrer
oralmente, de forma escrita, através da
arte ou de qualquer meio de comunicação.
No dia 07/06/2011, expressamos a
nossa mais ampla liberdade de colocarmos a nossa vontade através do voto.
Neste dia era o nosso direito e dever dizer a sociedade e aos colegas que grupo
ou que filosofia de trabalho estávamos
chancelando para nos representar como
classe profissional.
A forma de expressar a minha liberdade de expressão é participando dos
eventos que dizem respeito a minha
classe profissional e nos que posso contribuir de alguma forma. E assim o fiz
nos dias 07 e 08/06, juntamente com
outros colegas médicos veterinários e

Votação na sede do CRMV-RJ

A liberdade de expressão não é um direito
absoluto, mas sua restrição deve estar baseada em
parâmetros bastante claros e estritos. Acatamos
todas as manifestações grafadas nas cédulas de
votação, não validando o voto, não identificando o
votante, mas validando a manifestação do colega.

zootecnistas na apuração dos votos do
próximo mandato.
Como membros da mesa apuradora,
tínhamos de abrir, identificar, contar e validar os votos. É no voto que alguns colegas
colocam seus sentimentos, insatisfações,
revoltas e as vezes termos grosseiros. O que
fazer? É a sua forma de expressão. Tem de
ser respeitada.
A grande vantagem de se trabalhar
em grupo é vivenciar de fato, onde se
manifesta o respeito a liberdade de expressão.

Expedito colaborou nas Eleições do CRMV-RJ
como Secretário da Mesa Escrutinadora

A liberdade de expressão não é um
direito absoluto, mas sua restrição deve
estar baseada em parâmetros bastante
claros e estritos. Portanto, é necessário
definir o que são restrições legítimas, em
contraponto àquelas que caracterizam
abuso de poder e ilegalidade.

Baseado nesses princípios acatamos todas as manifestações grafadas
nas cédulas de votação, não validando
o voto, não identificando o votante,
mas validando a manifestação do colega.
Estando presentes naquele momento, o Presidente em conclusão de mandato e o Presidente a assumir o próximo
mandato, foi proposto por ambos que o
CRMV-RJ, seja a “praça” de todas as nossas manifestações de agrados e desagrados, em todos os dias, não somente no
dia da eleição.
Não reprima a sua liberdade de expressão, contribua com suas ideias, experiências e observações na busca de resultados. Que no próximo pleito tenhamos
mais chapas concorrendo, mais votos
válidos.

Jornal CRMV RJ
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CETAS/IBAMA tem papel fundamental no combate ao
tráfico de animais silvestres

Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado Rio de Janeiro
Balanço Financeiro – Fev/2011
Receita
Receita orçamentária
Receitas correntes
Receita de contribuições
Receitas patrimonial
Receitas de serviços
Outras receitas correntes

572.562,35
572.562,35
481.886,63
28.106.70
18.981,75
43.607,27

Receita extra – orçamentária
Diversos responsáveis
Devedores da entidade
Restos a pagar
Consignações
Credores da entidade
Entidades publicas credoras

54.083,10
172,80
2,363, 44
15.712,10
24.095,67
5.993,79
5.745,30

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

Total

O

Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do IBAMA tem a finalidade de
receber animais silvestres resgatados ou apreendidos do comércio ilegal, tratálos e realizar uma destinação, seja devolvendo-os para a natureza ou encaminhandos-os
a cativeiro apropriado para sua espécie, como os zoológicos. Pois, muitas das vezes, os
animais sofrem maus-tratos, são mutilados, e não podem ser devolvidos para a natureza
nessas condições. Para falar sobre esse assunto, o Jornal CRMV-RJ entrevistou o responsável pelo CETAS do Estado do RJ, o médico veterinário Vinícius Modesto de Oliveira.

3.554.64, 39
189.417,75
12.202,15
3.900,00
3.348.944,49

4.181.109,84

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

289.932,32
263.932,26
263.932,16
26.000,16
26. 000,16

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

115.570,55
3.021,38
3.470,00
46.792,60
53.118,91
3.123,89
6.043,77

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

Total

3.775.606,97
106.092,39
188.763,39
3.700,00
3.477.051,19

4.181.109,84
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

Tesoureiro
Marcelo Hauaji de Sá Pacheco

Ricardo Siqueira da Silva
Sérgio Henrique Emerick
Tânia Barbosa Netto
Conselheiros Suplentes
Cláudio Pinto Vicente
José Paulo de Oliveira
Luiz Souza Leal
Sérgio Gomes do Rêgo Lima
Sergio Reyes
Vinicius Rezende Ribeiro

Conselheiros Efetivos
Douglas Oliveira Ramos
José Luis Peçanha Rosa
Renato Campello Costa

Jornalista Responsável
Isis Breves
Reg. Prof. JP 245 13 RJ

Vice-Presidente
Cícero Araújo Pitombo
Secretária Geral
Cristina Silva Grootenboer

Endereço: Rua Torres Homem, 475, Vila Isabel
CEP 20551-070 • RJ
Tel.: (21) 2576-7281• Fax: (21) 2576-7844
Web: www.crmvrj.org.br • E-mail: crmvrj@crmvrj.org.br
Siga-nos: www.twitter.com/crmvrj
Encontre o CRMV-RJ no facebook: crmvrj@gmail.com
Os artigos assinados são de exclusiva responsabilidade dos
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Veterinário Vinícius Modesto
responsável pelo CETAS/RJ

Quais as atividades desenvolvidas pelo
CETAS/IBAMA e qual é a importância
do médico veterinário para essa rotina
de trabalho?
Vinícius Modesto - “ É de responsabilidade do IBAMA a reintrodução nos
seus habitats originais dos animais silvestres oriundos do tráfico ilegal de animais. Para isso, foram criados os CETAS.
O trabalho de receber esses animais
implica em uma rotina de registro e
identificação de sua espécie, alojamento em local adequado para receberem
tratamento veterinário, alimentação,
manejo dos mesmos no local, marcação
e acompanhamento do plantel. Além
disso, após passarem por um período
de quarentena, os animais são alojados nos recintos ou viveiros, onde permanecem sob cuidados até que sejam
definidos seus destinos finais. Resumidamente, a rotina de trabalho é voltada
para a avaliação da saúde dos animais e
para isso o médico veterinário é o único
profissional habilitado. Por isso, há uma
instrução normativa do IBAMA específica que designa o médico veterinário
como responsável técnico dos CETAS
no país. Quando estive em Brasília, assim que entrei para o IBAMA, no cargo

de analista ambiental, percebi que a
Medicina Veterinária é dita como uma
classe de peso para a instituição. Laudos
de maus-tratos aos animais, pareceres,
atendimento, atuação de fiscalização da
fauna brasileira tais como licenciamento
ambiental (qualidade ambiental, toxicidade animal), emergências ambientais
na fauna e tratamento dos animais são
atividades exclusivas de nossa classe.
Hoje, no CETAS/RJ, somos dois veterinários trabalhando, além dos demais
profissionais como biólogo, técnicos,
entre outros, e temos uma parceria com
a UFRRJ de cooperação técnica que nos
permite utilizar a estrutura do hospital
veterinário da universidade para tratar
os animais”.
O CETAS/RJ está localizado na cidade
de Seropédica. Qual é o papel do Rio de
Janeiro no combate ao tráfico de animais silvestres?
Vinícius Modesto - “O Estado do RJ é
final de rota do tráfico de animais. O Rio
de Janeiro é o maior consumidor desse
comércio ilegal. Estima-se que de cada
10 animais retirados da natureza, apenas um chega vivo ao seu destino. Hoje,
o tráfico de animais silvestres é o terceiro maior crime que ocorre no Brasil,
só perde para o tráfico de drogas e o de
armas. O IBAMA promove uma campanha de conscientização para o combate
a esse crime, chamando a atenção para
o consumidor que compra esses animais
e precisa se conscientizar de que há um
enorme sofrimento, pois, na maioria
dos casos, os animais são mantidos em
condições extremas de maus-tratos. É
realizado em todo o país um trabalho de
fiscalização nas estradas pela Polícia Rodoviária, nos portos e aeroportos pela

Zootecnia

H

Jamil Monte Braz
Zootecnista, M.Sc.

á 23 CETAS/IBAMA por todo o país e dados de 2008
mostram que cerca de 70 mil animais foram recebidos nesses locais oriundos do tráfico de animal silvestre do
Brasil. Essas instituições têm um papel importante de divulgação das ações de repressão ao tráfico junto à população,
conscientização do comércio de animais silvestres e conservação da fauna nativa brasileira.

realizados na Holanda mostram que a emissão de meE studos
tano (CH4) e óxido nitroso (N2O) por ruminantes contribui sig-

Polícia Federal em conjunto com os CETAS. No CETAS/RJ promovemos treinamentos de cães farejadores de animais silvestres para atuar no combate ao tráfico de animais. Os animais
silvestres mais apreendidos são as aves (passeriformes) de
nossa fauna, como tucanos, papagaios, araras, entre outros”.

Subprodutos de indústrias, principalmente de alimentos,
que poderiam se tornar poluentes ao serem descartados por
empresas são testados para serem reutilizados como alimentos para espécies animais produtivas, sendo denominados
ingredientes alternativos.

Como é realizado o trabalho de devolução à natureza dos animais apreendidos?
Vinícius Modesto - “Há uma instrução normativa do IBAMA
para a destinação dos animais depositados nos CETAS através
de protocolos que definem os critérios sob os quais os animais
podem ser considerados aptos a serem reintroduzidos. Isso envolve aspecto clínico, comportamental e genético, incluindo a
caracterização ambiental dos locais candidatos a receberem os
animais. Temos a preocupação, por exemplo, de não introduzirmos patógenos no ecossistema. Um dos locais cadastrados
para soltura de animais na Mata Atlântica no Estado do RJ está
localizado na Cidade Rio Claro, onde promovemos solturas de
animais. Realizamos palestras educativas em escolas das comunidades de cidades da região de sensibilização e educação
ambiental para que não haja captura dos animais. É um trabalho gratificante que nos permite dar uma nova chance aos
animais apreendidos”.

Zootecnia e Meio Ambiente

nificativamente para o aquecimento global, e que 92% da emissão
total de amônia (NH3) naquele país são provenientes da pecuária.
Pesquisadores brasileiros destacam a influência do gado sobre o
solo, pelo pisoteio, por lotação e manejo inadequados, pelo pastejo
seletivo, deixando o solo desprotegido, favorecendo a erosão.

No Rio de Janeiro, são conduzidos estudos avaliando características fermentativas e nutricionais de silagens contendo
polpa de abacaxi e resíduo de maracujá in natura para alimentação de bovinos, utilização de subprodutos da cana-de-açúcar
como o bagaço hidrolisado e a ponta da cana, testados na alimentação de bovinos em confinamento, a composição químico-bromatológica e degradabilidade da casca do maracujá,
viabilizando sua utilização como alimento.
Pesquisadores testaram o óleo de soja residual, descartado de restaurantes e indústrias de alimento após processo de
fritura, como fonte de energia na alimentação de caprinos em
até 10% na matéria seca do concentrado, obtendo resultados
satisfatórios em ganho de peso, rendimentos e características
de carcaça, diminuindo os custos de produção e evitando a
poluição do meio ambiente. Outro subproduto, que é produzido em larga escala, testado na alimentação de caprinos é o
resíduo úmido de cervejaria, também denominado bagaço de
cevada, que propiciou resultados satisfatórios de digestibilidade substituindo o concentrado em até 50% para cabras em lactação, subproduto já utilizado por produtores no Estado do RJ.
Há linhas de pesquisa no RJ com melhoramento de espécies
forrageiras e manejo de pastagens, buscando a melhoria produtiva e ambiental das pastagens, que engloba a preservação
do meio ambiente através da manutenção das características
naturais do solo, evitando o esgotamento da terra e a erosão.
Estudos com a utilização de leguminosas nas pastagens, já que
promovem melhores condições de agregamento do solo, além
da presença de bactérias fixadoras de nitrogênio em suas raízes, que influenciam positivamente a microbiota do solo, melhora as condições físicas, químicas e biológicas e têm a capacidade produtiva testada em diferentes níveis de sombreamento
para serem utilizadas em sistemas agrosilvopastoris.

Reintrodução de animais à natureza sob a supervisão do CETAS/RJ

Foi realizado um mapeamento da composição mineral das
pastagens do estado do Rio, fornecendo importantes dados
com relação à situação ambiental do estado, assim como estudos que avaliam o custo de produção do leite de cabra no
contexto da agricultura familiar.
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Médico Veterinário assume
Vigilância Sanitária de Niterói

N

o dia 20 de maio, o médico veterinário Zamir Martins foi nomeado a Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses da
cidade de Niterói. “Temos como projeto
a estruturação e aperfeiçoamento desse departamento ampliando as ações
com visão de vigilância. A fiscalização
é apenas um dos componentes dessas
ações. Outras atividades, em especial,
a comunicação e acesso à informação
para conscientização coletiva dos riscos
e agravos à saúde pública, serão priorizadas. Para que a população, os estabelecimentos industriais e os comerciais
saibam como se prevenir desses riscos
e agravos”, explica Dr. Zamir.
Segundo Zamir, a responsabilidade
de controle de zoonoses terá foco no
controle da população animal da cidade. “Para manter a população animal
em níveis que não representem problemas à saúde pública, é preciso remontar
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as estruturas de controle dessa população. Para isso, iremos contar com a participação efetiva dos diversos setores
da sociedade através de parcerias para
esse enfrentamento”, fala.
O veterinário destaca a importância
da classe à frente do Departamento de
Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses. “O médico veterinário é o profissional melhor capacitado em se tratando de vigilância sanitária e controle
de zoonoses. Hoje, o nosso maior quantitativo de nível superior do quadro de
colaboradores são de veterinários. Eu
retorno após ter sido chefe há mais de
10 anos, buscando resgatar as linhas e
A prioridade de Zamir Martins será a
os compromissos da nossa categoria no
conscientização coletiva de riscos e agravos
à saúde pública
âmbito da saúde. É bom que seja um veterinário, mas que seja com compromisso com a Medicina Veterinária. O comprometimento e a seriedade em prol da saúde
pública e nesse momento que eu assumo, estou esperançoso de que a nova gestão
do CRMV-RJ sob a liderança de Cícero Pitombo venha contribuir efetivamente em
defesa da saúde pública”, finaliza Zamir Martins.

