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Ética na conduta humana
A palavra “ética” deriva do grego
ethos tendo como significado modo de
ser, caráter. Refletindo sobre a origem do
significado de ética, que questiono, que
ética queremos para nossas vidas?

Banco de emprego e cadastro
de currículo
O CRMV-RJ disponibiliza gratuitamente o cadastro de currículos e vagas de
emprego para os profissionais da classe.
Saiba mais na coluna Atividades & Notícias. PÁG. 03

Alimentação animal e meio ambiente. Zootecnia ........... PÁG. 07

Conselho Itinerante na
cidade de Seropédica
No dia 14 de abril, o CRMV-RJ
promoveu o Conselho Itinerante em
Seropédica, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
Com o objetivo de interiorizar as
ações administrativas, incluindo a
fiscalização e tesouraria. 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.

Solenidade do Dia do Zootecnista: Conselheiro do CRMV-RJ José Paulo de Oliveira,
Presidente da ABZ Walter Motta, Conselheiro do CRMV-RJ Douglas Oliveira Ramos e
Presidente do CRMV-RJ Romulo Spinelli (da esq. p/dir.).

Dia do Zootecnista em destaque
Dia 13 de maio é comemorado o
Dia do Zootecnista. Nesta data, além
da publicação do anúncio no Jornal O
Globo, sobre a importância da atuação do zootecnista para a sociedade,

Conheça as palestras do evento:
• Todo animal tem um dono; nunca se
esqueça disso! – Dr. Renato Campello
Costa (Conselheiro do CRMV-RJ).
• Avaliação do Sistema Músculo-Esquelético em Equinos – Prof. Cesar
Andrey Galindo Orozco (UFRRJ).
• Obrigatoriedade do RT no campo
da alimentação animal e profissões
regulamentadas para função – Dra.
Aline Gils Sampaio (SEFAG/MAPA).
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o CRMV-RJ promoveu a solenidade
em homenagem no auditório do Instituto de Zootecnia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ). PÁG. 04

• Fiscalização de produtos de uso veterinário – Dr. Alexandre Canedo de
Magalhães (SEFAG/MAPA).
• Responsabilidade técnica civil e criminal – Dra. Martha Mariotti (Assessora jurídica do CRMV-RJ).
• Comercialização de vacinas contra
febre aftosa, brucelose e raiva dos
herbívoros - Insumos Pecuários –
Dr. Virgínio Pereira da Silva Junior
(SEAPEC-RJ).
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5º Congresso Brasileiro de Homeopatia Veterinária

Agenda
ANCLIVEPA-RJ | Palestra: dermatologia
Profª Manon Rocha Maia
Data: 02 de junho de 2011 Horário: 20h
Local: Colégio Brasileiro de Cirurgiões • Botafogo • RJ
Informações: (21) 2711-8253 2215-1868 • anclivepa-rio@bol.com.br
www.anclivepa-rj.com.br
Atualização em Terapia com Fluidos na Clínica Médica e Cirúrgica
Data: 08 e 09 de junho de 2011
Local: Barra da Tijuca • RJ
Informações: www.pecvetrj.com.br • pecvetrj@gmail.com
Bases de Atendimento de Emergência
Dr. Rodrigo Rabelo
Data: 17 a 19 de junho de 2011
Local: Centro de Estudos Ypiranga • Laranjeiras • RJ
Informações: (21) 9909-0002 • Dra. Larissa: larissa@vetypiranga.com.br
www.vetypiranga.com.br
I Simpósio Produção de Organismos Aquáticos e Desenvolvimento Sustentável
Data: 21 de junho de 2011
Local: Auditório UFF | Boa Viagem • Niterói • RJ
Informações: (21) 2629-9518 ramal: 7571 • proaquas.mzo@gmail.com
www.uff.br/mzo
I Curso de Geriatria Canina - CEY
Dr. João Pedro Neto • SP
Data: 02 e 03 de julho de 2011
Local: Centro de Estudos Ypiranga • Laranjeiras • RJ
Informações: (21) 9909-0002 • Dra. Larissa: larissa@vetypiranga.com.br
www.vetypiranga.com.br
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
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

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
Dr. Jorge Pereira
Data: 04 de agosto de 2011 Horário: 20h
Local: Centro Cultural Suassuna • Barra da Tijuca • RJ
Informações: (21) 2711-8253 2215-1868 • anclivepa-rio@bol.com.br
www.anclivepa-rj.com.br
ANCLIVEPA-RJ | Palestra: oncologia
Profª Carmen Vasconcellos
Data: 14 de setembro de 2011 Horário: 20h
Local: Colégio Brasileiro de Cirurgiões • Botafogo • RJ
Informações: (21) 2711-8253 2215-1868 • anclivepa-rio@bol.com.br
www.anclivepa-rj.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
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
11123 - Tania da Silva Braga
11124 - Rene Marcel Peter Janssens
11125 - Alexandre Franca Jordão
11126 - Marrieth Barros Mendes
11127 - Mariana Malzone
11128 - Viviane da Silva e Silva
11129 - Diogo Araujo Andrade Mendes
11130 - Anna Clara Porthun Caruso
11131 - Cesar de Alencar Barroso Filho
11132 - Mauricio Portes Santos Sobrado Silva
11133 - Pedro Jordão Ferreira
11134 - Horthencia Maria Nunes Nogueira dos Santos
11135 - Vicente Almeida Freitas
11136 - Juliana de Andrade Ribeiro
11137 - Bianca Sardemberg da Silva dos Santos
11138 - Guilherme Pereira Papaleo
11139 - Marcel Fernandes de Rezende
11140 - Jose Antonio da Costa Sgro
11141 - Valter Luiz Maciel Junior
11142 - Viviane Alves Nascimento Costa
11143 - Alysson de Paula Oliveira
11144 - Joice Alves Cruzeiro
11145 - Jean Carvalho Tepedino da Cruz
11146 - Tadeu Almeida Felix
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11147 - Priscilla Regina Soares Jacob Rodrigues
11148 - Tiago Guimarães da Silva
11149 - Fabio Henrique Rocha da Silva
11150 - Ricardo Mauricio Rodrigues Braga
11151 - Rodrigo Pacheco Ornellas
11152 - Mariana Marzano
11153 - Aline Gama do Nascimento
11154 - Josi Carla Gouvea de Oliveira
11155 - Suelinda Lopes Siqueira
11156 - Gabriel Schnoor Giorelli
11157 - Luciano Pereira de Souza
11158 - Gustavo de Freitas Ferrari
11159 - Leandro Amieiro Branco de Franco
11160 - Camilla Porto Pereira Coutinho
11161 - Andre Luiz da Cunha Cabral
11162 - Silvia Pontes Couto da Cunha
11163 - Camilo Mendes de Menezes
11164 - Carlos Semião Rodrigues
11165 - Paloma Pinto Rodarte Soares Ferreira
11166 - Livia Andrade de Freitas
11167 - Isis de Cássia Soares
11168 - Michelle Ibeas de Almeida
11169 - Simone de Assis Rosa
11170 - Rafael dos Santos Moreira e Silva
11171 - Annelyse Carneiro Curty Lima
11172 - Neilor Camilo Godoi Ramos

11173 - João Marcos Felipe Santos D’avila Costa
11174 - Katia Peçanha
11175 - Caroline Oliveira Brizola da Rosa
11176 - Virginia Coimbra Zuvanov
11177 - Rafael Gomes Maia
11178 - Lais Maria Dantes Inacio
11179 - Savio Tadeu Almeida Junior
11180 - Eloisa Lima da Cunha
11181 - Ivone Correa de Carvalho
11182 - Leandro Junqueira Moragas
11183 - Leticia Soares de Souza
11184 - Matheus Roberto da Mota Costa
11185 - Duilio Dutra Peres
11186 - Alessandra Rodrigues Vieira
11187 - Aluisio Fernandes Alves Junior

Transferências recebidas de outros CRMVs
8679 - Raquel Silva Fontenelle (CRMV-SP)

Transferências concedidas para outros CRMVs
10283 - Carla de Cássia Silva Bueno (CRMV-MT)

ZOOTECNISTAS - Inscrição
789/Z - Iris Aparecida Soares

Editorial

Romulo Spinelli,
presidente do CRMV-RJ

Ética na conduta humana
A palavra “ética” deriva do grego ethos tendo como significado modo de ser, caráter. Refletindo sobre a origem do significado de ética e os demais significados aplicados ao mundo moderno, que questiono, que ética queremos para nossas vidas? A
ética é uma escolha subjetiva e pessoal, que irá refletir em todos
os campos de sua vida, seja no trabalho (ética profissional), seja
na vida pessoal. O mundo capitalista em que vivemos, valoriza a
cultura do “ter” e não do “ser”. E nesse caso, muitas vezes a ética
acaba ficando em segundo plano na sociedade. Nossa juventude
hoje não tem um ídolo, um líder como exemplo.
Reparem nas manchetes dos jornais, é atleta de futebol
sendo preso por assassinato, grande nome da política econômica mundial sendo preso por tentativa de estupro. Enfim, os
exemplos, ou melhor, os maus exemplos há vários veiculados
pela mídia. Eu pergunto: cadê a ética?
A ética é uma questão de escolha. Essa escolha é individual,
mas as consequências são coletivas. Ética na conduta humana
é construir uma sociedade mais justa.
Gandhi, líder espiritual que moveu uma nação em busca
da liberdade, da independência disse: “Um homem não pode
fazer o certo numa área da vida, enquanto está ocupado em
fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível”. É dele
também a frase: “A grandeza de uma nação e seu progresso
moral se pode julgar de acordo com a maneira com que se trata seus animais”.
Nessas horas sinto saudades de grandes ídolos, como Ayrton Senna, esportista com títulos internacionais da fórmula 1
e era exemplo de caráter. Dessa ética que estou falando, de
conduzir a vida.
Trazendo essa discussão para a Medicina Veterinária, chamo atenção no Código de Ética da classe, os Princípios Fundamentais (Capítulo 1):
Art. 1º Exercer a profissão com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade.

Atividades e Notícias
Participação do CRMV-RJ em eventos
A Secretária Geral do CRMV-RJ, Dra. Cristina Grootenboer, representou o Conselho nos eventos: Seminário e
Mesa Redonda: Controle de Qualidade do Mel e Pólen para
o Estado do Rio de Janeiro: Inspeção Sanitária, no dia 05
de abril na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ). E também na Jornada de Saúde Pública em Nova
Friburgo com o tema Prevenção em Saúde em Situação de
Desastres, promovida pela Sociedade Brasileira de Higiene
e Saúde Pública, no dia 07 de abril, em comemoração ao
Dia Mundial da Saúde.

Banco de emprego e cadastro de currículo
O CRMV-RJ disponibiliza gratuitamente o cadastro de
currículos e vagas de emprego para os profissionais da
classe. Para tanto, basta acessar o site do Conselho (www.
crmvrj.org.br) e entrar no ícone Oportunidades. Cadastre
o seu currículo e verifique as oportunidades de emprego.
Participe!

Conselho Itinerante na cidade de Seropédica
No dia 14 de abril, o CRMV-RJ promoveu o Conselho
Itinerante em Seropédica, na Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro (UFRRJ). 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.

Art. 2º Denunciar às autoridades competentes qualquer
forma de agressão aos animais e ao seu ambiente.
Art. 3º Empenhar-se para melhorar as condições de saúde
animal e humana e os padrões de serviços médicos veterinários.
Art. 4º No exercício profissional, usar procedimentos humanitários para evitar sofrimento e dor ao animal.
Art. 5º Defender a dignidade profissional, quer seja por remuneração condigna, por respeito à legislação vigente ou por
condições de trabalho compatíveis com o exercício ético profissional da Medicina Veterinária em relação ao seu aprimoramento científico.
Se, em nossas atividades profissionais, seguirmos os Princípios Básicos do Código de Ética, certamente estaremos dando
um pequeno passo para a construção de uma sociedade melhor.

Dra. Cristina Grootenboer (Secretária Geral do CRMV-RJ)
agradeceu a participação dos profissionais do Ministério
da Agricultura Pecuária e Abastecimento no Ciclo de
Palestras para RTs
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Dia do Zootecnista em destaque

D

ia 13 de maio é comemorado o Dia do Zootecnista.
O CRMV-RJ não mediu esforços para homenagear os
zootecnistas. Nesta data, além do anúncio publicado no Jornal O Globo, em espaço nobre, na página da Coluna Ancelmo
Góes, sobre a importância da atuação do zootecnista para a
sociedade, o CRMV-RJ promoveu a solenidade em homenagem no Instituto de Zootecnia da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro (UFRRJ).
Cerca de 70 pessoas, entre estudantes e profissionais,
prestigiaram o evento que foi marcado com a entrega das
premiações: Honra ao Mérito da Zootecnia do ano de 2011,
destinado a agraciar profissionais da Zootecnia em destaque
no desempenho de atividades e contribuição para o desenvolvimento da classe. O homenageado foi o zootecnista
Sergio Trabali Camargo Filho que atua na Pesagro/Seropédica. É mestre e doutor pela UFRRJ nas áreas de Zootecnia e
Agronomia. Dentre os trabalhos publicados, destacam-se os
temas de recuperação de áreas degradadas, sistemas agroflorestais e morfologia e estruturas de pastagens.
E o Prêmio Zootecnista Educador do Ano, destinado a agraciar professores da Zootecnia em destaque na área do ensino e/ou pesquisa. O Professor Antonio Assis Vieira, mestre e
doutor em zootecnia, recebeu à homenagem. O zootecnista
atua nos Programas de Pós-Graduação em Zootecnia e em
Educação Agrícola na UFRRJ. Orienta mais de 220 estágios na
área de suinocultura e participa de 20 projetos de pesquisa.
A mesa de abertura contou com a presença da Vice-Reitora da UFRRJ, Ana Maria Dantas, do Presidente do CRMV-RJ,
Romulo Spinelli, do Presidente da Associação Brasileira de
Zootecnia (ABZ), Walter Motta Ferreira, do Diretor do Instituto de Zootecnia da UFRRJ, Fernando Augusto Curvello, da
Decana de Ensino da Graduação da UFRRJ, Nídia Majerowicz,
do Conselheiro do CRMV-RJ, José Paulo de Oliveira e da Diretora Técnica da Empresa Junior de Zootecnia Vital Jr, Fernanda
Giácono Ragazzi. O mestre de cerimônia foi o Conselheiro do
CRMV-RJ, Douglas Oliveira Ramos que destacou a parceria da
empresa Vital Jr contribuindo para o sucesso do evento.
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O Presidente do CRMV-RJ, Romulo Spinelli, entrega a
homenagem de Honra ao Mérito da Zootecnia, ao zootecnista
Sergio Trabali Camargo Filho.
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A Vice-Reitora da UFRRJ, Ana Dantas, entrega a homenagem do
CRMV-RJ ao Educador do Ano, ao Prof. Antonio Assis Vieira.

“Muito foi feito em prol da nossa classe nesses anos e
assim, devemos nos orgulhar de pertencer a esta nobre profissão e o quanto é merecida a comemoração. E para estarmos em evidência e prontos para vencermos as dificuldades
que, por ventura aparecerem, devemos lembrar como Padre
Vieira dizia “nós somos o que fazemos. O que não se faz não
existe. Portanto, só existimos nos dias em que fazemos. Nos
dias em que não fazemos, apenas duramos. Não percamos
tempo, pois temos os mesmos objetivos, ou seja, o sucesso
de nossa profissão. Parabéns zootecnistas”, falou o Conselheiro Douglas Ramos.
Por fim, o Presidente da ABZ Walter Motta ministrou a
palestra Marcos Históricos, Perspectivas Profissionais e Futuro da Zootecnia. “O dia da Zootecnia é um momento de
reflexão sobre o nosso papel na sociedade. Hoje, há no país
105 cursos de Zootecnia. Chamo a atenção para essa solenidade que está acontecendo na UFRRJ, que é atualmente a
universidade que detém o curso da área mais antigo no país,
sendo o 1º curso público de zootecnia brasileiro. É um privilégio participar do evento”, finaliza Walter, que antecipou
a homenagem da ABZ ao educador do ano da zootecnia do
Brasil, que será entregue ao conselheiro do CRMV-RJ e Professor da UFRRJ, José Paulo de Oliveira.

Mesa de abertura com a presença de autoridades da UFRRJ,
CRMV-RJ e ABZ

Peter Ilicciev/CCS/Fiocruz

Livro de biossegurança organizado por veterinário
da Fiocruz ganha edição revista e ampliada

Silvio Valle destaca que o livro possui capítulos de impacto para a Medicina Veterinária

B

iossegurança: uma abordagem multidisciplinar é uma obra com 22 capítulos,
que reúne artigos de 34 autores da Fiocruz e de outras instituições. A obra foi
organizada pelo médico veterinário Dr. Silvio Valle, pesquisador da Escola Politécnica
de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) da Fiocruz e também pelo pesquisador da Escola
Nacional de Saúde Pública (ENSP) da Fiocruz, Pedro Teixeira. A 1ª edição do livro, lançada em 1996, foi a 1ª publicação brasileira a abordar o tema biossegurança e teve
mais de 5 mil exemplares vendidos. O lançamento da 2º edição revista e ampliada
inclui temas relacionados aos avanços tecnológicos dos últimos anos. “Um destaque
da nova edição, é o capítulo Aplicações da World Wide Web em Biossegurança que
trata das aplicações da internet em biossegurança e traz um roteiro com informações
sobre os principais sites sobre a área, bem como dicas sobre ferramentas de busca
virtual de artigos científicos, dissertações e teses”, explica Silvio Valle.

de plantas geneticamente modificadas e
fazem uso de vacinas transgênicas, sendo competências privativas do Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento”.
“Como o próprio título do livro diz, a
abordagem foi de caráter multidisciplinar,
na qual foram apresentados conceitos da
área, com ênfase nos riscos biológicos,
químicos e radiológicos, além de pautar
metodologia para criação de mapas de
riscos, segurança em biotérios, ergonomia e biossegurança em laboratórios,
política de biossegurança, biotecnologia
e doenças emergentes”, finaliza Valle.
Biossegurança é o conjunto de ações
voltadas para a prevenção, minimização
ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino,
desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços – riscos que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade
dos trabalhos desenvolvidos. Essa definição, publicada na 1ª edição do livro,
foi adotada como oficial para a Fiocruz.
Mais informações:
www.fiocruz.br/editora

Segundo Valle, o livro possui capítulos de impacto para a classe veterinária. “Há capítulos que abordam segurança com animais, em especial, animais de laboratórios (biotérios), gerenciamento de resíduos biológicos que poderão ser aplicado nas clínicas e
laboratórios veterinários, bem como o capítulo sobre acidentes com material biológico.
Destaco também, o capítulo Doenças Emergentes, Biossegurança e Desenvolvimento
Sustentável que aborda a segurança com doenças emergentes, entre essas, as zoonoses. Dentre os 34 autores que contribuíram para a edição, 05 são veterinários”, afirma.
A biossegurança é um tema multidisciplinar que inclui a medicina veterinária. A atualização no tema é fundamental para a classe. “O estudo da biossegurança precisa urgentemente convergir para reflexões mais amplas, incluindo aspectos de biosseguridade nos assuntos pautados pelo comércio
internacional e nas informações sobre os diversos riscos biológicos transmitidas
para a sociedade. Na 1ª edição do livro, a questão da Doença da Vaca Louca, foi
abordada de forma inédita no Brasil pelo veterinário Hermann Schatzmay. Nesse
contexto, o veterinário e o zootecnista deverão estar inseridos para atuar e discutir
medidas e ações na área”, fala Valle.
Valle ainda destaca a reflexão da Biossegurança nos transgênicos. “Precisamos implantar um programa de vigilância pós-comercialização dos animais que utilizam produtos da engenharia genética. Por exemplo, vigilância de animais que se alimentam

O livro reúne artigos de 34 autores
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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

960.891,12
960.891,12
894.091,58
27.688,91
12.851,10
26.259,53

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

Nova sede do CRMV-RJ

V

eja a planta ilustrativa de como ficará a nova sede do CRMV-RJ. Essa sede está
localizada à Rua da Alfândega, nº 91 no 14º andar, no Centro da cidade do Rio
de Janeiro. O imóvel possui cerca de 700 m² e está em obras desde o final de 2010. A
inauguração está prevista ainda neste ano de 2011.

66.464,87
2.272,99
2.342,19
52.586,68
3.248,48
6.014,53

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

3.220.221,75
54.992,38
374.773,79
4.200,00
2.786.255,58

Total

4.247.577,57

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

260.958,65
239.929,60
239.929,60
21.029,05
21.029,05

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

432.154,70
3.007,72
2.654,65
3.000,00
388.163,91
17.684,88
11.055,65
6.587,89

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

3.554.464,39
189.417,75
12.202,15
3.900,00
3.348.944,49

Total

4.247.577,57
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

(da esq. para dir.), ilhas de trabalho para os departamentos do CRMV-RJ, plenária, auditório,
sala dos Conselheiros e ao final Sala da Diretoria.

ELEIÇÃO CRMV-RJ

A

eleição para a Diretoria Executiva e Conselheiros do CRMV-RJ, Gestão 2011/2014,
será no dia 07/06/2011, no horário de 09:00 às 17:00 horas, nas Mesas Receptoras designadas para tal, conforme publicado na edição anterior deste Jornal. Segundo a
legislação em vigor, o voto é pessoal e obrigatório e por falta não justificada, incorrerá o
faltoso em multa. Veja o que dispõe a Resolução CFMV nº 948/2010, que trata das justificativas por não comparecimento ao processo eleitoral, fixa o valor da multa eleitoral
e disciplina o processo de cobrança da multa e dá outras providencias:
• O Médico Veterinário e o Zootecnista, inscritos no Sistema CFMV/CRMVs, são
obrigados a, pessoalmente, exercer o direito de voto perante o Conselho Regional
de Medicina Veterinária em que possuírem inscrição principal.

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

• O boleto de cobrança da multa será encaminhado ao profissional no máximo em
30 (trinta) dias, contados da proclamação do resultado da eleição, podendo ser
pago em igual prazo, contados da sua emissão.

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

• O prazo para protocolo da justificativa por ausência ao pleito será até o décimo
dia útil seguinte à data de realização do 1º ou do 2º turno, conforme o caso, acompanhada da documentação comprobatória.

Vice-Presidente
Cícero Araújo Pitombo
Secretária Geral
Cristina Silva Grootenboer

Diagramação e arte:
I Graficci • (21) 2213-0794
CTP e Impressão:
Unigráficas – União de Gráficas &
Multimídia Ltda • (21) 3706-7106
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Distribuição Gratuita

• O não comparecimento às eleições ou o não encaminhamento do voto por correspondência, em 1º (primeiro) ou 2º (segundo) turno, acarretará a incidência de
multa equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o valor de uma anuidade estabelecida para o exercício, a cada falta.

• Na justificativa deverá o profissional expor os fatos e circunstâncias que impossibilitaram seu comparecimento ou o envio do voto por correspondência, bem
como apresentar os documentos suficientes à comprovação do alegado, competindo ao Plenário do CRMV deliberar, de modo fundamentado.

• Justificam ausência ao pleito eleitoral: (I) Morte em família
até segundo grau de parentesco, no interregno de sete dias
anteriores a contar da eleição, inclusive; (II) Emergência
médica afetando o profissional, cônjuge, pais ou filhos, tais
como partos, cirurgias ou doenças que impliquem em internações ou cuidados médicos intensivos; (III) Privação de
liberdade; (IV) Sinistro natural ou sanitário, na área de jurisdição do CRMV ou de residência do profissional; (V) Convocação judicial para data coincidente com a da votação; (VI)
Viagem para fora do domicílio do profissional, convocada
após prazo hábil para envio do voto por correspondência,
desde que o deslocamento se inicie ou finalize em horário
incompatível para o exercício do voto; (VII) Acidente afetando o profissional, cônjuge, pais ou filhos, com gravidade
tal que comprometa o seu comparecimento ao pleito.
• O não acolhimento da justificativa acarretará a intimação
do profissional para, querendo, protocolar, no próprio
CRMV e no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação,
recurso ao CFMV.
• A não apresentação de recurso tempestivo ao CFMV, ou o
seu não acolhimento, ensejará a multa eleitoral e o envio
de boleto de cobrança pelo CRMV ao profissional, o qual
deverá ser pago no prazo previsto nesta Resolução.
• O não pagamento da multa eleitoral, no prazo definido por
esta Resolução, acarretará a incidência de juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês, bem como correção pelo
IPCA, ou outro índice que o substitua.
• A multa não paga em seu vencimento será inscrita em Dívida Ativa, observando-se, então, o Código Tributário Nacional, a legislação tributária correlata e, especificamente, a
Resolução CFMV nº 587, de 25 de junho de 1992, ou outra
que a complemente ou substitua.

RESPONSABILIDADE DO CRMV-RJ

A

inda de acordo com a Resolução CFMV nº 948/2010,
o CRMV tem obrigatoriedade de encaminhar ao
CFMV, no prazo de 90 dias, contados da proclamação do resultado eleitoral, relatório contendo (I) Nome e número de
inscrição de todos os profissionais ausentes e que não enviaram seus votos por correspondência; (II) Nome e número
de inscrição de todos os profissionais cujos votos por correspondência não foram considerados, por inobservância dos
requisitos formais de admissibilidade; (III) Nome e número
de inscrição de todos os profissionais que apresentaram
justificativas, detalhando, ainda: a) Decisões de procedência proferidas por seu Plenário; b) Decisões de improcedência proferidas por seu Plenário; c) Recursos interpostos ao
CFMV contra decisões de improcedência; d) Relação dos
profissionais faltosos que regularizaram suas situações. A
inobservância do disposto nesta Resolução sujeitará o Presidente do CRMV ao pagamento de multa no valor de R$
1.000,00 (um mil reais).

Zootecnia

Jamil Monte Braz
Zootecnista, M.Sc.

Alimentação Animal e
Meio Ambiente

A

Zootecnia prioriza a adoção de técnicas e conceitos que
assegurem a produtividade das criações animais aliada a
preservação dos recursos naturais, visando à manutenção dos
ecossistemas e dos processos ecológicos e ambientais, protegendo a biodiversidade e promovendo sustentabilidade.
Provenientes da produção animal, o nitrogênio (N2) e o
fósforo (P) são os nutrientes contidos nos dejetos com maior
potencial para afetar o meio ambiente. Um acúmulo de fósforo
(P2O5) causa eutroficação nos mananciais, desequilíbrio ambiental com crescimento excessivo de algas e morte de peixes.
A Holanda foi o 1º país do mundo a aprovar uma legislação
regulando a produção e o manejo dos dejetos animais, limitando, por exemplo, a quantidade de dejetos e o teor de nutrientes que podem ser aplicados em lavoura. Uma legislação
severa que impôs multas em casos de limites excedentes, com
limite definido inclusive em função da quantidade de amônia
volatilizada das criações.
No RJ, zootecnistas trabalham em linhas de pesquisa nas
diversas áreas da produção animal, como nutrição e alimentação, forragicultura e pastagens, genética e melhoramento, manejo, reprodução, ambiência, instalações, tecnologia de produtos de origem animal, administração rural, manejo de animais
silvestres, buscando aumentar a produtividade das criações e
preservando o meio ambiente.
Avanços na área de alimentação e nutrição têm levado a
redução de nutrientes nos dejetos, obtidas através de aportes
nutricionais adequados.
Suínos em crescimento, por exemplo, há alguns anos
atrás aproveitavam somente 30 a 35% do nitrogênio e fósforo
fornecido na dieta. Atualmente, dados já mostram que um
aporte nutricional adequado pode reduzir de 11 para 45% a
emissão de amônia, reduzindo o teor de uréia e o pH da urina
e das fezes. A utilização de aminoácidos sintéticos, visando
atingir o requerimento adequado em aminoácidos em dietas
de suínos, pode reduzir a excreção de nitrogênio em até 20%.
A utilização de fitase, enzima obtida de microorganismos (Aspegillus niger), em dietas para suínos em crescimento promove um aumento de digestibilidade de fósforo de até 50%.
A utilização dessas substâncias pode encarecer os custos de
alimentação, que representam a maior parte dos custos totais de produção.
Dessa forma, nutricionistas e pesquisadores, avançam
em estudos buscando cada vez mais um aporte nutricional
adequado, com a utilização de novos e variados ingredientes,
que permitam a elaboração de dietas adequadas para cada
espécie animal, nas diferentes condições de ambiente, idade
ou fase produtiva.
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Poder público tem que respeitar
salários mínimos profissionais

O

CONFEA e entidades da área tecnológica estão coletando assinaturas em um
manifesto em apoio à PEC 02/2010, de autoria do Senador Sadi Cassol (PT-TO),
pela qual as instâncias do poder público ficam proibidas de oferecer em concursos
valores de salários abaixo dos pisos profissionais estabelecidos em lei.
No caso de engenheiros, arquitetos, geólogos, agrônomos, químicos e veterinários, o piso salarial legal é de 6 salários mínimos para uma jornada de 6 horas, para
graduados em cursos de 4 ou mais anos de duração. O piso profissional, a partir de
março, passa a ser de R$ 3.270 para 6 horas.
A PEC 02/10 está parada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado, no aguardo de relator. O autor do projeto de emenda constitucional, não
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é mais o senador, e o projeto, portanto, precisa do apoio e pressão das categorias interessadas em garantir na lei
maior aquilo que os governos descumprem na lei ordinária.
Acesse o link para ler na íntegra a
petição:
http://www.peticaopublica.com.br/PeticaoVer.aspx?pi=PEC02SMP

