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CRMV-RJ é representado na
Delegação Oficial Brasileira da
Rio +20

Presidente do CRMV-RJ, Dr. Cícero Pitombo se
reuniu com o Secretário de Saúde e Defesa Civil do
Município do Rio de Janeiro, Dr. Hans Dohmann
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Capa

A MV. Dra. Sandra Thomé, Presidente
da Comissão Estadual de Saúde Ambiental do CRMV-RJ, e a MV. Dra. Cláudia
Scholten, Presidente da Comissão Nacional de Meio Ambiente (CNMA) do CFMV,
representaram a classe como delegadas
na equipe da Delegação Oficial Brasileira
da Rio + 20. A Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável ocorreu entre 13 e 22 de junho, na
cidade do Rio de Janeiro. Pág. 04

Sandra Thomé, Bridjit Muasa, Claudia
Scholten e João Paulo Miranda

Casa do Médico Veterinário e
Zootecnista
Nesta edição, apresentamos as atividades da Casa do Médico Veterinário e do
Zootecnista realizadas pelo CRMV-RJ, nas
exposições agropecuárias de Quissamã,
Campos dos Goytacazes e Macaé. Pág. 03

VISA-Rio garantiu a segurança
dos alimento na Rio + 20
Cerca de 80 médicos veterinários da
Vigilância Sanitária do Município do Rio
de Janeiro (VISA-Rio) garantiram a segurança dos alimentos através das inspeções diárias que foram realizadas em
todos os locais usados para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, ocorrida
entre 13 a 22 de junho. Pág. 05

Proposta de apoio do CRMV-RJ na
Segurança dos Alimentos nos grandes
eventos da cidade e a reivindicação salarial
dos profissionais da VISA-Rio foram
assuntos da reunião na Secretaria Municipal
de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro
No dia 27/06, o Presidente do
CRMV- RJ, Dr. Cícero Pitombo se
reuniu com o Secretário de Saúde e
Defesa Civil do Município do Rio de
Janeiro, Dr. Hans Fernando Rocha
Dohmann, no Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil
(SMSDC). O objetivo foi encaminhar
a proposta ao Prefeito da participação do CRMV-RJ no grupo de trabalho envolvido com a Segurança dos
Alimentos nos grandes eventos que
ocorrerão na cidade: Jornada Mundial da Juventude Católica em 2013,
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Copa do Mundo em 2014 e Olimpíadas de 2016; e também demonstrar
o apoio do CRMV-RJ à Associação
dos Médicos Veterinários da Prefeitura do Rio de Janeiro (AMVP-RIO),
solicitando empenho do secretário
em dar urgência no documento já
protocolado que visa a correção da
defasagem salarial dos Médicos Veterinários da Vigilância Sanitária,
através do direito à Gratificação de
Execução Técnica (GET) e a opção
pelo regime de dedicação exclusiva.
Pág.08
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Agenda
Curso de Cardiologia & Eletrocardiografia – Teórico/Prático
Data: setembro/novembro de 2012 das 09-17h às quartas-feiras (Dr.
Moyses Fonseca Serpa)
Local: São Cristóvão - RJ (5 vagas)
Info: (21) 2589-6024 2589-6867 9808-6868 • mserpa@oi.com.br

I Conferência Estadual sobre Abelhas
Data: 19 a 22 de setembro de 2012
Local: Iate Clube de Itacuruçá - Itacuruçá - Mangaratiba - RJ
Info: http://www.ufrrj.br/abelhanatureza/conferencia_estadual/

XI ICMAM - International Congress on Medical and Applied
Malacology
Data: 25 a 29 de setembro de 2012
Local: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Info: www.icmam2012.com.br • xiiicmam@gmail.com

VII Atualização em Anestesiologia de Cães e Gatos-Hovet Botafogo
Data: 27 de outubro de 2012
Local: Botafogo- R J
Info: (21) 7895-6133 2266-7178
www.hovetbotafogo.com.br

II Congresso Internacional da Associação Brasileira de Endocrinologia Veterinária
Data: 15 a 17 de novembro de 2012
Local: Armação dos Búzios - RJ
Info: (21) 2215-4476
info@ciabev.com.br
www.ciabev.com.br

Movimentação de Pesssoas Físicas
Médicos Veterinários - Inscrição

11760- Carla Maria Gomes

11788- Alinne Gloria Curcio

00911- José de Almeida Leão (reabertura)

11761- Ayslane de Souza Medeiros

11789- Fernanda da Costa Brasil

07481- Alex Camargo de Barcelos (reabertura)

11762- Natalia Martins de Oliveira

10251- Eglegiane Ferreira Rocha (reabertura)

11763- Cristiane Leoni Barbosa

10664- Gregory Kleina (reabertura)

11764- Aline Gomes de Araujo

11741- Lilian Katia Duarte Baptista

11765- Juliana Costa Ribeiro da Fonseca

11742- Christiana Rieken de Almeida

11766- Caio Franco Galvão

11743- Ana Carolina Ferreira Bonapace

11767- Jonas Fernandes Palmeiras Neto

11744- Livya Maria Pereira Guida

11768- Sidnei Vilanova

11745-Carolina Regis Franco de Almeida

11769- Gisele Barreto da Silva

11746- Renata Quintela Assad

11770- Mariana dos Santos Lopes

11747- Jessica Algayer Gonçalves

11771- Flávia Lopes Barretto

Transferências concedidas para outros CRMVs

11748- Eduardo Augusto A Alves Ozório Ferreira

11772- Sylvia kauffmann Jorgensen

05984- Letícia Rozensvaig Lopes (CRMV-SP)

11749- Philipe Daflon Gomes Weber

11774- Bethânia do Amaral Falcão

11222- Ana Carolina Silva Oliveira (CRMV-DF)

11750- Aline Lima de Oliveira

11775- Tamires Rangel de Sá Maceira

08458- Karen Martins Esquenazi (CRMV-MG)

11751- Juliana Bispo de oliveira

11776- Caroline Folhadella B. Guimarães

08989- Denis Yukio Otaka (CRMV-MG)

11752- Mônica Cajueiro Caldas

11777- Marco Antonio de Souza Maldonado

11698- Charles Passos Rangel (CRMV-MG)

11753- Jucimar Andrade Vieira

11778- Samille Dias Coutinho

11754- Silvia Furtado Pedro Loureiro

11780- Debora de Castro Rocha

11755- Abelardo Garcia Zanon

11781- Tadeu Monteiro Menezes

11756- Suzane Gallardo Xavier

11783- Fernando Macedo de Andrade

11757- Melissa Gomes Garcia Soares

11784- Larissa Tinoco Gonçalves Miguel

11758- Dinelly Reis Costa Paciello

11785- Leonardo Resende Vieira

11759- Claudio Henrique da Silva Oliveira

11787- Claudia Cristina Del Castilho S. Cruz

Transferências recebidas de outros
CRMVs
04598- Simone da Costa Alves Machado
(CRMV-SC)
07554- Diogo Gorayeb de Castro (CRMV-SP)
11773- Juliana Gomes de Azevedo Marques
11786- Tatiane Abrantes de Menezes

Cancelamentos
04536- Raulf Sergio Emrick (aposentadoria)

Zootecnistas - Inscrição
0805- Thiago Ferreira Teodoro
0806- Helaine dos Reis Flor
0807- Marcelo Duarte Pontes

Errata
Nota sobre Gratuidade da Taxa de Expedição da
2ª via da Carteira Profissional

N

a edição de AGOSTO/2011 do Jornal do CRMVRJ, foi publicada uma nota informando que em
casos de roubo, furto ou calamidade pública, mediante a
ocorrência policial,a expedição de 2ª via da Carteira de
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Identidade Profissional teria isenção de taxa, baseado na
Lei Estadual nº 3051, de 21 de setembro de 1998. Porém,
considerando que os Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária são entidades federais, os termos da referida lei estadual não se aplicam aos documentos emitidos
pelo Sistema CFMV/CRMV, e a taxa terá que ser obrigatoriamente cobrada.

Atividades e Notícias

Casa do Médico Veterinário e
do Zootecnista

O

CRMV-RJ promoveu as atividades da Casa do Médico Veterinário e do Zootecnista durante as Exposições Agropecuárias dos municípios de Quissamã, no período
de 14 a 16/06, em Campos dos Goytacazes, no período de 05 a
07/07 e em Macaé, que aconteceu de 26 a 28/07.
Na ocasião foram realizadas ações administrativas, atendendo aos profissionais e empresas da região, com prestação
de serviços, como atualização cadastral, responsabilidade técnica, parcelamento de débitos, entre outros.
O CRMV-RJ atingiu seu objetivo de facilitar o atendimento
aos profissionais e empresas da região, viabilizando a prestação de serviço através desta atividade itinerante. Além disso, a
Casa do Médico Veterinário e do Zootecnista em eventos regionais tem a função de aproximação dos profissionais, de todos
os seguimentos, com o Conselho e com o mercado de trabalho.

Presidente do CRMV-RJ, Dr. Cícero Pitombo, Secretária Geral do
CRMV-RJ, Dra. Cristina Grootenboer, funcionária do CRMV-RJ Claudia
Maria Sampaio, todos em atendimento aos profissionais e empresas
na Exposição Agropecuária de Campos dos Goytacazes.

Membros da
Diretoria com
profissionais
atendidos em
Quissamã

Stand montado para a Exposição
Agropecuária de Quissamã

Stand montado
na Exposição
Agropecuária de
Macaé

Conheça os novos membros das Comissões
do CRMV-RJ

Eleições AMVERJ para o triênio
2012/2015

Comissão Estadual de Clinica Médica Veterinária: Paulo de Tarso
Landgraf Botteon (membro)
Comissão Estadual de Saúde Pública Veterinária: Eduardo de Nigris e Mônica
Guimarães Pinheiro (membros)
Comissão Estadual de Ética, Bioética e Bem Estar Animal: William Ribeiro
Pinho (membro)
Comissão Estadual de Biotecnologia e Biossegurança: Marcel Frajblat (membro)
Comissão Científica: Sergio Carmona de São Clemente (presidente) e Flávio
Augusto Soares Graça (membro)
Comissão de Agronegócios: Francisco de Assis Gonçalves Costa e Carlos Eduardo
Federici de Oliveira (membros)
Comissão Estadual de Ensino da Zootecnia: João Batista Rodrigues de Abreu
(presidente), Humberto Pena Couto (membro) e Christianne Perali (membro)

No período de 01 a 15 de agosto foram abertas as inscrições para
registro de chapas dos candidatos para
preenchimento das vagas de Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal da Academia
de Medicina Veterinária do Estado do
Rio de Janeiro (AMVERJ). As inscrições
foram feitas na Sede Administrativa da
Academia, localizada na Rua Maestro
Felício Toledo, 551/102-Centro/Niterói.
As eleições foram marcadas para o dia
18 de agosto, no auditório da Faculdade
de Veterinária da UFF.
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CRMV-RJ na Delegação Oficial Brasileira da Conferência Rio + 20

A

Cidade do Rio de Janeiro sediou a Rio + 20 - Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, no período de 13 a 22 de junho. O objetivo da
Conferência foi a renovação do compromisso político com o
desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas
pelas principais cúpulas sobre o assunto na ECO 92 e do tratamento de temas novos e emergentes.
Para representar a classe, o CFMV e o CRMV-RJ indicaram
duas delegadas para integrar a Delegação Oficial Brasileira na
Conferência: Claudia Scholten, médica veterinária, Presidente
da Comissão Nacional de Meio Ambiente (CNMA) do CFMV e
Sandra Maria Gomes Thomé, médica veterinária, Presidente da
Comissão Estadual de Saúde Ambiental do Rio de Janeiro (CESARJ) do CRMV-RJ. Além das duas delegadas, participaram também dois assessores das delegadas: Marcilene Serra, Assessora
da Presidência do CFMV e João Paulo Rocha Miranda, Zootecnista e Advogado, membro da CNMA. Além destes, outros três
membros da CNMA estavam na Rio + 20, cobrindo eventos paralelos: as médicas veterinárias Maria Izabel Merino de Medeiros,
Maria do Rosário Lira Castro e Maria Auxiliadora Gorga Luna.
“Representar os médicos veterinários foi uma experiência
gratificante sob o ponto de vista pessoal, mas também fundamental para a classe, por se tratar de uma conferência cujo
tema norteador foi “o futuro que queremos”, porque todos
querem um futuro sem fome no mundo e com recursos naturais para as gerações vindouras. Num país como o Brasil, cujo
PIB depende, em grande parte, do agronegócio, ter delegados
oficiais na Conferência que possuam uma percepção abrangente das interfaces na tríade desenvolvimento econômicocombate à fome- preservação dos recursos naturais foi essencial para dar uma contribuição para discussão e votação mais
equilibradas nos painéis decisórios. Vale ressaltar que seria desejável uma representação bem maior da classe, sob o ponto
de vista numérico, para que o peso nas votações pudesse ser
mais expressivo”, falou Dra. Sandra Thomé.
Entre 13 de 15 de junho, ocorreu a III Reunião do Comitê Preparatório, que deu continuidade às negociações prévias
do documento final da Conferência. Segundo a MV Sandra,
o painel sobre o Plano ABC, - Agropecuária de Baixo Carbono (Brasil), ministrado pelo o Secretário de Desenvolvimento
Agropecuário e Cooperativismo do MAPA, Erikson Camargo
Chandoha, foi de especial interesse para o setor do agronegócio sustentável e para a Medicina Veterinária e a Zootecnia,
particularmente no que tange aos impactos da criação animal
sobre o meio ambiente e formas de mitigação desses impactos, além de caminhos possíveis e viáveis para a harmonização das práticas de produção de alimentos e outros produtos
de origem animal com um meio ambiente sustentável, justiça
social e desenvolvimento econômico. A palestra aconteceu no
dia 15 de junho, como parte da programação da III Reunião do
Comitê Preparatório.
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Equipe do sistema CFMV / CRMVs: MV Claudia Scholten , MV Maria
do Rosário Lira Castro, MV Maria Izabel Merino de Medeiros, MV
MarIia Auxiliadora Gorga Luna, advogado João Paulo Rocha Miranda,
MV Sandra Thomé e Zootenista Marcilene Serra

Entre 16 e 19 de junho, tiveram lugar os “Diálogos para o
Desenvolvimento Sustentável”, quando foram votadas as três
recomendações de cada tema prioritário da Conferência, para
avaliação final pelos chefes de Estado e de Governo. Por fim,
de 20 a 22 de junho, ocorreu o Segmento de Alto Nível da
Conferência, que contou com a presença de mais de cem chefes de Estado e de Governo, responsáveis pela elaboração do
documento final.
“O desenvolvimento sustentável passa pelos aspectos
ambientais, econômicos e sociais. Médicos Veterinários e
Zootecnistas têm a responsabilidade de contribuir para esse
desenvolvimento através de seus conhecimentos sobre as melhores práticas de produção de alimentos de origem animal.
Entre elas estão a adoção de mecanismos de produção de
baixo carbono, o que pode ser alcançado, por exemplo, com
a implementação de sistemas de produção agrossilvopastoris; o emprego de tecnologias para aumento da produtividade
de rebanhos, sem que haja, no entanto, aumento de áreas de
desmatamento, o que pode ser obtido com seleção genética,
manejo reprodutivo e nutricional dos rebanhos; a mitigação
de impactos ambientais negativos pelo uso racional e descarte
adequado de sobras de caldas e embalagens de fertilizantes e
agrotóxicos, o que é alcançado com a conscientização e treinamento de produtores e trabalhadores rurais; cabe, ainda a
estes profissionais, colaborar no desenvolvimento de pesquisas e projetos de recuperação de pastagens já degradadas, de
maneira a serem novamente úteis à produção animal. Enfim,
Médicos Veterinários e Zootecnistas têm muito a contribuir
para o desenvolvimento sustentável, só que, para tanto, é premente a adequação das matrizes curriculares dos cursos de
graduação, de modo a preparar os futuros profissionais para o
efetivo enfrentamento desses novos e inadiáveis desafios”, finalizou a MV Sandra Thomé sobre a contribuição que o médico
veterinário e o zootecnista podem dar para o desenvolvimento
econômico com sustentabilidade.

Visa-Rio garantiu a segurança dos alimentos durante a Rio + 20

D

urante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, ocorrida entre 13 a 22 de junho, cerca de
80 médicos veterinários da Vigilância
Sanitária do Município do Rio de Janeiro (VISA-Rio), sob a coordenação da MV.
Dra. Maria de Fátima Rosa, garantiram a
segurança dos alimentos através das inspeções diárias que foram realizadas em
todos os locais usados para o evento.
Segundo o Gerente de Alimentos da
VISA-Rio, o MV. Dr. Luiz Carlos Coutinho,
responsável direto pela condução das
ações durante o evento, “a estratégia
de atuação em grandes eventos, como
a Rio + 20, se inicia com ações prévias
tais como: reuniões com os organizadores e responsáveis técnicos das empresas participantes, cadastramento
das empresas, realização de inspeções
sanitárias preventivas quando da montagem dos pontos de comercialização
de alimentos, realização de cursos e
palestras sobre higiene na manipulação
dos alimentos para os funcionários que
atuam nos bares, buffets e restaurantes”. “Durante os eventos atuamos com
as ações de fiscalização nos pontos de
venda e distribuição dos alimentos, incluindo as indústrias e os fornecedores
que foram cadastrados e autorizados ao
fornecimento de alimentos para serem
consumidos ou comercializados no local”, explicou Dr. Coutinho.
De acordo com a MV. Dra. Gisela Hutten, que também atuou nas inspeções
realizadas antes e durante a Rio+20, “a
VISA-Rio sempre atua em todos os grandes eventos que ocorrem de modo regular ou esporádico na cidade”. As ações

Medição da temperatura das quentinhas
destinadas ao pessoal de apoio na
Conferência do Riocentro

Dra. Gisela Hutten da VISA–Rio inspecionando container de armazenamento de alimentos no
Riocentro durante a Rio+20

também ocorrem nos carnavais e nos réveillons e foram conduzidas nos recentes 5°
Jogos Mundiais Militares e no Rock in Rio”, informou a Dra. Gisela.
No caso da Rio +20, algumas dificuldades ocorreram para que as estratégias de
ação pudessem ser melhor conduzidas, pois neste caso, tratava-se de um evento
que envolvia questões de segurança pública, dada a presença de grande número de
Chefes de Estado e de Governo de diferentes países. “Apesar de não termos tido
acesso à organização prévia da Conferência, iniciamos nossas ações intensificando
as inspeções em todos os hotéis da orla da Zona Sul, Barra da Tijuca e do Centro do
Rio, assim como estabelecimentos localizados em estações rodoviárias, ferroviárias e
metroviárias”. “Também realizamos inspeções em escolas e CIEPS que foram usados
como alojamentos dos participantes do evento e intensificamos as fiscalizações em
todos os quiosques da orla da Zona Sul, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes”,
informou o Dr. Coutinho. Ele declarou que foram feitas 854 inspeções, sendo lavrados
190 termos e intimação, 97 autos de infração, 09 editais de interdição e inutilização
de 89 kg de produtos impróprios para consumo.
Vários eventos ocorreram em paralelo durante a Conferência que teve a sede
principal no Riocentro, como exemplo a Cúpula dos Povos instalada no Aterro do
Flamengo. Também foram palco de eventos o Parque dos Atletas, o Museu de Arte
Moderna (MAM), o Forte de Copacabana e o Pier Mauá. Segundo o Dr. Coutinho,
todos os locais sofreram ações de Fiscalização Sanitária da VISA-Rio e segundo ele,
durante os diversos eventos, foram feitas 132 inspeções que resultaram em 41 autos
de infração, inutilização de 751 kg de alimentos impróprios para consumo, 02 Termos
de apreensão e depósito de alimentos, 22 termos de intimação com exigências sanitárias e 98 editais de interdição.
Por fim, o Dr. Coutinho falou sobre a importância do médico veterinário na segurança dos alimentos. “ É fundamental a presença do médico veterinário no trabalho
de prevenção, intervenção e monitoramento da ocorrência de doenças transmitidas
por alimentos . O Médico Veterinário é o profissional habilitado e capacitado para
desenvolver ações prévias que objetivam a segurança dos alimentos destinados aos
consumidores nos eventos, assim como ações educativas para a higiene na manipulação e na conservação dos alimentos e a realização das inspeções sanitárias durante
os dias de evento”.
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Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado Rio de Janeiro
Balanço Financeiro – Março/2012

Reunião na Secretaria Municipal de Saúde
e Defesa Civil do Rio de janeiro

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

Total

229.401,37
229.401,37
158.525,02
19.245,55
16.837,50
34.793,30
106.543,73
3.304,38
3.472,57
52.994,58
30.132,12
12.050,75
7.893,71
2.702.823,98
110.372,32
170.170,95
6.000,00
2.416.280,71

3.038.769,08

Despesa
Despesa orçamentária
Despesas correntes
Despesas de custeio
Despesa de capital
Investimentos
Despesa extra-orçamentária
Diversos responsaveis
Devedores da entidade
Restos a pagar
Consignações
Credores da entidade
Entidades públicas credoras
Saldos para o exercício seguinte
Bancos-c/movimento
Bancos-c/arrecadação
Responsável por suprimento
Bancos-c/vinculada a aplicações financeiras

Total

259.923,94
259.406,32
259.406,32
517,62
517,62
103.678,99
3.233,59
3.453,83
53.223,13
27.406,09
7.692,45
8.669,90
2.675.166,15
200.405,03
32.934,86
6.300,00
2.435.526,26

3.038.769,08
Cicero Araújo Pitombo - Presidente
CRMV-RJ Nº 3.562
CPF: 952.592.447-53
Sergio Henrique Emerick - Tesoureiro
CRMV-RJ Nº 2.583
CPF 573.701.507-63
Anna Maria da Cunha - Contadora
CRC-RJ N° 7.712-1
CPF: 550.910.247-00

N

o dia 27/06, o Presidente do CRMV-RJ, Dr. Cícero Pitombo se reuniu com o
Secretário de Saúde e Defesa Civil do Município do Rio de Janeiro, Dr. Hans
Fernando Rocha Dohmann, no Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa
Civil (SMSDC). Na ocasião foram tratados os seguintes temas: dar encaminhamento à
proposta ao Prefeito para a participação do CRMV-RJ nas questões da segurança dos
alimentos, através da indicação de um grupo de trabalho, nos eventos que ocorrerão
na cidade; e pedir o andamento do documento da Associação dos Médicos Veterinários da Prefeitura do Rio de Janeiro (AMVP-RIO), em razão da defasagem salarial dos
Médicos Veterinários da VISA-Rio, e onde solicitam o recebimento da Gratificação de
Execução Técnica (GET) e o benefício da opção para o regime de dedicação exclusiva.
O Dr. Cícero Pitombo falou sobre a importância da participação do Conselho em
sugerir especialistas para a formação de grupos de trabalho para o pleno sucesso dos
eventos que acontecerão na cidade. Ressaltou o papel do médico veterinário como
ator fundamental no cenário da segurança de alimentos e colocou o CRMV-RJ à disposição para colaborar com a Vigilância Sanitária. O Dr. Hans Dohmann agradeceu o
apoio oferecido do CRMV-RJ e declarou que irá discutir junto com a VISA-Rio sobre
uma forma para que a parceria possa ser efetivada.
Além disso, foi entregue ao Secretário o documento de apoio a AMVP-RIO, o qual
reforça a reivindicação à Gratificação de Execução Técnica (GET), por fazerem jus a
este adicional salarial, já que exercem funções equiparadas a profissional de nível
superior de outras formações conforme previsto na Lei Municipal 3.430 de 28 de
agosto de 2002. O Secretário recebeu o documento e disse que dará o devido encaminhamento, mas ressaltou que neste período que antecede às eleições de outubro
de 2012, não será possível tratar desta questão.
Participaram também da reunião a Chefe de Gabinete da SMSDC, Rita Weiler, o
Conselheiro do CRMV-RJ, Dr. José LuisPeçanha Rosa, o Assessor Jurídico da Presidência do CRMV-RJ, José Carlos da Silva Nogueira e a Chefe de Gabinete da Presidência
do CRMV-RJ, Kátia Brito.
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Chefe de Gabinete da SMSDC, Rita Weiler,Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio
de Janeiro, Dr. Hans Dohmann, Presidente do CRMV-RJ, Dr. Cícero Pitombo, o Conselheiro e
Coordenador do Setor de Fiscalização do CRMV-RJ, Dr. José Luis Peçanha Rosa e o Assessor
Jurídico da Presidência do CRMV-RJ, José Carlos da Silva Nogueira.

Suinocultura: Por dentro da
ABRAVES
Criada em 1983, com a finalidade de promover a atualização
e qualificação de seus membros,
a Associação Brasileira de Veterinários Especialistas em Suínos
- ABRAVES, sempre se caracterizou pela regularidade, pelo padrão de organização e nível técnico-científico dos eventos que
MV Renato Silveira
lidera. O maior destaque cabe ao
Congresso Nacional da ABRAVES, realizado pela primeira vez em
1984, com sua segunda edição em 1985, vinculado ao Congresso
Latino e a partir daí a cada dois anos, de forma ininterrupta, totalizando onze edições e 20 anos de congressos.
Desde a sua fundação, a sede da Abraves já passou por sete,
dos oito estados onde a entidade possui representatividade regional - Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso (único estado
que ainda não sediou a entidade), Paraná, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e São Paulo, mudando de sede a cada escolha
de uma nova presidência, processo que é realizado a cada dois
anos. Durante o biênio 2010-2011, Fortaleza é a cidade que sediou a Abraves Nacional, sob a presidência do professor-doutor
José Nailton Bezerra Evangelista. Para o biênio 2012-2013 a cidade que sediará a Abraves Nacional será Cuiabá.

Proposta de reativação da Regional da ABRAVES
do Estado do RJ
O Médico Veterinário Renato Silveira lidera a proposta de
fundação ou reativação da Regional da ABRAVES no Estado do
Rio de Janeiro com finalidade de fomentar ações que beneficie
a suinocultura fluminense.
Para tanto, será realizada uma reunião para que a classe envolvida com a atividade possa participar e discutir a respeito. O
encontro será na Semana Acadêmica da Faculdade de Medicina Veterinária da UFF, a Semana Américo Braga (SEMAMBRA).
O encontro está agendado para dia 15/09, pois, o módulo de Suínos da SEMAMBRA acontecerá nos dias 15 e 16/09.
“Contamos com a participação dos profissionais que atuam
com a suinocultura no Estado do RJ para reativação da Regional do RJ e assim podermos alavancar ações em nosso Estado”,
fala Dr. Renato Silveira.
Importante ressaltar que para o módulo de Suínos foram
convidados três professores doutores da Universidade Federal
de Pelotas (UFPEL) de renome nacional: Thomaz Lucia Junior,
Carine Dahl Corcini e Fabiana Moreira. “É uma ótima oportunidade para o encontro de todos. Qualquer possibilidade de organização do Congresso Nacional da ABRAVES no Estado passa
por uma Regional organizada e juridicamente estabelecida.
Precisamos reativar esta Regional fluminense para que tenhamos representatividade”, finalizou Dr. Renato Silveira.
Mais informações sobre a SEMABRA/UFF: http://www.uff.
br/semambra/

Zootecnia

Paulo Henrique Pereira
de Moraes,
Jamil Monte
Braz
CRMV-RJM.Sc.
496/z
Zootecnista,

Sociedade Brasileira de
Zootecnia informa: Eleição para
3º vice presidente da SBZ

I

nformamos a todos os associados da SBZ, conforme
disposições estabelecidas pelo Artigo 25 do Estatuto da
Sociedade Brasileira de Zootecnia, em seu parágrafo quinto, a
deflagração do processo de votação eletrônica para escolha do
3° Vice-Presidente da SBZ.
A eleição acontecerá no período de 01 a 31 de agosto de
2012. Poderão participar do processo, conforme artigo sexto do
referido Estatuto, os associados da SBZ que estiverem em dia
com a anuidade de 2012. Os associados inadimplentes poderão
regularizar sua situação junto à Diretoria Executiva da SBZ.
Para acessar o sistema da votação acesse pelo endereço
eletrônico: http://www.sbz.org.br/sistema/eleicaosbz

49ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira
de Zootecnia
“A produção animal no mundo em transformação” foi tema
da 49ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia (SBZ),
que aconteceu de 23 a 26 de julho de 2012, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília-DF. Foram mais de 1.200
congressistas, dentre técnicos, pesquisadores, professores e estudantes das diversas áreas da produção animal, os quais discutiram
como o conhecimento científico pode contribuir com o desenvolvimento sustentável dos setores produtivos do país, diante de
uma sociedade mundial em permanente transformação.
E, com o fim de mais uma Reunião Anual, termina, também, a gestão 2011/2012 da SBZ. Durante a Assembleia Geral
da Sociedade, o Prof. Almir Vieira, presidente, agradeceu e reforçou alguns dos principais avanços que a SBZ conquistou ao
longo do último ano. “Agradeço o apoio que tivemos dos sócios
durante a nossa gestão, pois, sem ele, não obteríamos o completo sucesso em nossas ações”, diz o professor.
A próxima Reunião Anual da SBZ já tem data e local:
“A integração de conhecimento na produção animal” será
o tema da 50ª Reunião Anual da Sociedade, que acontecerá
entre os dias 22 e 25 de julho de 2013, no Royal Palm Plaza
Resort, em Campinas, São Paulo.
O Coordenador do evento, Prof. Luiz Gustavo Nussio, apresentou, durante a plenária de encerramento da Reunião Anual em Brasília, a agenda provisória de programações previstas
para o encontro do próximo ano. Em breve, os sócios terão todas as informações da 50ª Reunião no portal da SBZ.
Serão sorteadas 04 inscrições para a 50ª Reunião Anual,
aos sócios que participarem da votação para escolha do 3º
vice-presidente da SBZ. Participe! (Fonte: www.sbz.org.br)
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Projeto de medicamentos genéricos veterinários é aprovado

N

o dia 20 de julho foi sancionada, pela presidente Dilma Rousseff, a Lei nº
12.689 que estabelece o medicamento genérico de uso veterinário no Brasil. A norma entrará em vigor após 90 dias da data de publicação e, além de definir os
critérios para registro e comercialização no país, conceitua os novos medicamentos
veterinários. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) será o
responsável por regular a produção e o emprego desses medicamentos, que deverão
ter a mesma qualidade, eficácia e segurança dos produtos convencionais, de marca.
O Mapa ainda editará, periodicamente, a relação dos produtos de uso veterinário no
país, seguida dos nomes comerciais e das respectivas empresas fabricantes.
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