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Este ano será desafiador para o mercado pet
Será preciso um bom esquema de administração e
um atendimento cada vez melhor para enfrentar as dificuldades de redução de crédito e de poder aquisitivo
que a crise mundial promete. Veja sugestões de como
proceder na matéria do colega Sérgio Lobato. PÁG.05

O Zôo de Niterói realiza um
bom trabalho de reabilitação
de animais silvestres
Animais doentes ou feridos vindos das mais
diferentes regiões do Brasil e do exterior, recebem

o tratamento adequado à reabilitação e depois são
PÁG.04
devolvidos para seus ambientes de origem.PÁG.04

Rio das Ostras será sede do IV
Simpósio Estadual de Buiatria

As técnicas e os equipamentos modernos necessitam de mão de obra
treinada

Será realizado de 03 a 05 de abril próximo e trará
muitas informações importantes. PÁG.06

Os recursos tecnológicos à disposição do produtor vêm se desenvolvendo muito mas a mão de obra
não está acompanhando esse progresso. É preciso melhorar o treinamento. Zootecnia
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8º Curso Latino Americano de Especialização em Animais Silvestres
Data: 01 de abril a 12 de junho de 2009
Local: Boa Vista, Manaus, Rio Branco e Cuiabá
Info: (61) 3468-2808 - anmil@uol.com.br

I ENLAVISA - Encontro Latino-americano de Vigilância
Sanitária

Curso de Cirurgias a Campo em Grandes Animais

Data: 27 a 29 de maio de 2009
Local: Natal - RS
Info: (84) 3211-4358 www.ideiaseventos.com.br/
enlavisanatal2009

Data: 25 e 26 de abril de 2009
Local: Fazenda Nova Bethânia - Piraí - RJ
Info: (21) 8782-1905 (24) 9268-2248
novabethania@yahoo.com.br www.novabethania.com

IV Simpósio Estadual de Buiatria
Data: 03 a 05 de abril de 2009
Local: Vilarejo Praia Hotel - Rio das Ostras - RJ
Info: www.buiatriarj.org.br

Primeiro Curso Teórico e Prático de Odontologia Equina
Data: Abril 2009 (carga horária 240 horas) - Ministrado pelo
Dr. Paulo Zaluski
Local: Rio de Janeiro
Info: (21) 8151-0685 - zaluski@highway.com.br

XXV Curso de Extensão em Cirurgia Videolaparoscópica
Data: Abril a agosto de 2009
Local: Porto Alegre - RS
Info: cursodevideo@gapcongressos.com.br www.cursovideocirurgia.com.br

IV Simpósio Internacional do Cavalo Atleta e V Semana
do Cavalo
Data: 15 a 17 de abril de 2009
Local: Universidade Federal de Minas Gerais
Info: www.vet.ufmg.br/eventos

XIII Curso de Cardiologia e Eletrocardiografia Veterinária
Data: 15 de abril a 08 de julho de 2009 (carga horária: 60
horas)
Local: Auditório do CRMV-RJ
Info: (21) 2589-6024 2589-6867 9808-6868
mserpa@oi.com.br

IX Congresso Brasileiro de Videocirurgia - SOBRACIL
Data: 18 a 21 de abril de 2009
Local: Belo Horizonte - MG
Info: congresso@sobracil.org.br
congresso

Info: (48) 3035-4388 - higienistas2009@attitudepromo.com.br
- www.higienistas2009.com.br

www.sobracil.org.br/

IV Congresso Latino Americano, X Congresso Brasileiro
de Higienistas de Alimentos, III Encontro Nacional de
Centros de Controle de Zoonoses e II Encontro do Sistema Brasileiro de Inspeção de Origem Animal
Data: 21 a 24 de abril de 2009
Local: Centro de Convenções Centrosul - Florianópolis - SC

XVIII Jornadas Veterinarias en Pequeños Animales Y Las
XIII Jornadas Veterinarias en Medicina Equina
Data: 26 e 27 de abril de 2009
Local: Buenos Aires - Argentina
Info: info@inter-medica.com.ar

Data: 06 e 07 de junho de 2009
Local: Campinas - SP
Info: (19) 3208-0993
www.homeopatiajacquelinepeker.com.br

XV I Curso de Acupuntura para Médicos Veterinários

II Curso Atualização em Anestesiologia e Clínica da Dorpequenos Animais
Data: Data: Início em maio de 2009 (duração de 8 meses)
Local: Local: Auditório do CRMV-RJ
Info: (21) 9977-9238 (Prof. Edgard Salomão) edgard.salomao@unigranrio.edu.br

4ª Feira Internacional Tecnoalimentos 2009
Data: 06 a 08 de maio de 2009
Local: Centro de Negócios Sebrae - Fortaleza - CE
Info: (85) 3469-9276 tecnoalimentos@fortalnet.com.br
www.feverton.com.br

9ª Conferência Sul-americana de Medicina Veterinária RIOVET
Data: 14 a 16 de maio de 2009
Local: Riocentro - RJ
Info: (21) 3295-2803 3295-2804 info@riovet.com.br
www.riovet.com.br

Curso de Contenção Farmacológica e Anestesia em Grandes Animais
Data: 16 e 17 de maio de 2009
Local: Fazenda Nova Bethânia - Piraí - RJ
Info: (21) 8782-1905 (24) 9268-2248
novabethania@yahoo.com.br www.novabethania.com

ZOOTEC 2009 - XI Congresso Internacional de Zootecnia e
XIX Congresso Brasileiro de Zootecnia
Data: 18 a 22 de maio de 2009
Local: Águas de Lindóia - SP
Info: www.zootec.org.br

XIV Curso de Homeopatia para Médicos Veterinários

Data: 13 e 14 de junho de 2009
Local: Campinas - SP
Info: (19) 3208-0993
www.homeopatiajacquelinepeker.com.br

Curso de Cirurgias da Esfera Reprodutiva em Grandes
Animais
Data: 20 e 21 de junho de 2009
Local: Fazenda Nova Bethânia - Piraí - RJ
Info: (21) 8782-1905 (24) 9268-2248
novabethania@yahoo.com.br www.novabethania.com

Grande Jornada de Clínica, Reprodução e Cirurgia a
Campo
Data: 20 a 25 de julho de 2009
Local: Fazenda Nova Bethânia - Piraí - RJ
Info: (21) 8782-1905 (24) 9268-2248
novabethania@yahoo.com.br www.novabethania.com

15TH International Veterinary Radiology Association
Congress
Data: 26 a 31 de julho de 2009
Local: Atlântico Búzios Convention & Resort - Armação dos
Búzios - RJ
Info: christina@congrex.com.br ou lygia@congrex.com.br

III Congresso Nacional de Saúde Pública Veterinária
I Encontro Internacional de Saúde Pública Veterinária
Data: 25 a 28 de outubro de 2009
Local: Bonito - MS
Info: (67) 3301-8915 - www.abspv.org.br

Movimentação de Pessoas Físicas
MÉDICOS VETERINÁRIOS - Inscrição
7774 - Renata Cristina Vetter Nunes da Silva (Reabertura)
9939 - Mariana Salles Elias
9940 - Ananda Vaccani Acerbi
9941 - Tatiane Machado Teixeira Santoro
9942 - Fabio de Melo Chaves Inda
9943 - Monica Lente Fernandes
9944 - Monica Rosa de Morais Souza
9945 - Viviane Horta Gomes
9946 - Cristine Bezerra da Costa
9947 - Daianna Ramos Miquelotti
9948 - Mirella de Siqueira Ferreira Barros
9949 - Mariana Ribeiro Camino Gesto
9950 - Fernanda de Souza Campos
9951 - Angela Ferreira Portella
9952 - Luzinete da Silva Portela
9953 - Cesar Augusto Franca Coutinho de Souza Tavares
9954 - Marco Antonio Andrade Rodrigues
9955 - Vinicius Despinoy Filho
9956 - Aline de Souza Leal
9957 - Luciana Alves de Souza
9958 - Carla Victalina Chaves Pereira
9959 - Vitor Mauro Ferreira Lopes
9960 - Ana Paula da Silva Gomes
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9961 - Rodolfo Almeida Werneck
9962 - Viviane de Castro
9963 - Silvia Regina da Silva
9964 - Caio Calaca Cardozo de Jesus
9965 - Bianca Reicher Abrami
9966 - Silverio Rodrigues Lopes
9967 - Karen da Cruz Berquo Ururahy
9968 - Felipe de Lima Rola
9969 - Sabrina Oliveira Soares
9970 - Thais Dias de Azevedo
9971 - Flavia Adriane Land Miranda
9972 - Jandiara Garcia Rocha Faria
9973 - Marcia Christina Gargano de Souza
9974 - Angela Priscila Simões Medeiros
9975 - Patricia Rocha Brasil
9976 “S” - Leandro Mendes Furtado
9977 - Shanna Destri Emmerick Campos
9978 - Thiana Fernanda Martins Garcia da Silva
9979 - Herick de Souza Correia

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4170 - Paulo Cesar Amaral Ribeiro da Silva (CRMV-ES)
6433 - Caio Julio Cesar Augusto (CRMV-ES)
6838 - Rosane da Conceição Fabiano Mendes (CRMV-MT)

7755 - Michaille Ferreira Martins Aballo (CRMV-RR)
8010 - Ana Paula Guimarães Roldão (CRMV-AC)
8400 - Renata Couto Rijo (CRMV-SP)

TRANSFERÊNCIAS PARA OUTROS CRMVs
4693 - Adriana Cavalcanti de Souza (CRMV-DF)
7095 - Gabrielle Sales de Oliveira (CRMV-AM)

CANCELAMENTOS DE INSCRIÇÃO
Não exercício da profissão
0520 - Judith Franco Schamall
1822 - Marcos Moreira Braga
2921 - Denise Botelho de Oliveira Braga
2991 - Veronica Lobato
3275 - Rita de Cassia Alves Alcântara de Menezes
6600 - Joana Tavares
6757 - Patricia Nogueira Pereira Veiga
6900 - Alessa Siqueira de Oliveira dos Santos
6911 - Cristiane Maciel Becker
7150 - Marcelle Vieira de Menezes
8114 - Atila de Freitas Bastos
8364 - Bruna Castano Ferreira Bazzanella
8738 - Karina Nogueira V. Gonçalves

8741 - Gabriela Ferreira de Almeida Labanca
8799 - Fernanda de Sousa Lopes
9280 - Igor Dias Praxedes de Souza
Aposentadoria
0904 - Antonio José Monerat Miranda
1067 - Arnaldo Soares Leal
Óbito
2111 - João Batista Cordeiro

ZOOTECNISTAS – Cancelamento de
Inscrição
Não exercício da profissão
222/Z - Marcelo José Marigo
490/Z - Altagratia Chiesse
563/Z - Andresa de Mello e Faro Conceição Paiva
592/Z - João Soares Neto
649/Z - Diogo Nassif de Souza
677/Z - Nayla Moraes Lopes
Óbito
173/Z - Paulo Francisco Dias

Editorial

Romulo Spinelli
presidente CRMV-RJ

A importância da
comunicação externa
s pessoas e as comunidades só podem admirar e respeitar aquilo que
conhecem. O que as pessoas desconhecem pode até ser motivo de curiosidade e de especulação mas dificilmente de respeito e de admiração.
Estou me referindo ao público geral, aos leigos. E é preciso reconhecer que tanto a
medicina veterinária como a zootecnia não são reconhecidas na proporção da
abrangência e da importância do papel que desempenham na defesa da saúde e do
bem estar da sociedade.

A

Para os que moram nas grandes cidades, o veterinário é o médico dos pequenos animais, dos animais de estimação e companhia e também dos cavalos de corrida e salto.
Os habitantes das grandes regiões de criação relacionam o trabalho dos veterinários e dos zootecnistas principalmente com a produção de carne, leite, ovos e lã
e à criação e saúde dos eqüídeos.
Uma quantidade muito pequena de pessoas, mesmo no grupo das mais cultas
e melhor informadas, tem noção do amplo espectro de atuação das nossas profissões. Quem será capaz, de, comendo um bife com ovos e tomando um copo de
leite, imaginar a relação desses alimentos essenciais com o trabalho dos veterinários e dos zootecnistas? Quem sabe da estreita relação entre a produção de alimentos de origem animal com a veterinária e a zootecnia? Quais os consumidores que
têm alguma noção de que o médico veterinário é um profissional de saúde pública? Quem sabe o que são zoonoses?
No campo da pesquisa biológica a participação do médico veterinário tem sido
decisiva desde o tempo em que a profissão nem era reconhecida.
A ars veterinária teve início 4 mil anos antes de Cristo como atesta a descoberta, no Egito, em 1890, do Papiro de Kahoun, embora a medicina veterinária científica tenha tido início muito tempo depois, em Lyon, na França, em agosto de
1761, quando foi criada a primeira escola pelo advogado Claude Bourgelat, amigo
do rei Luiz XV e apaixonado por cavalos.
A medicina veterinária e a medicina humana sempre estiveram ligadas, desde
os tempos antigos, mas a primeira, no Brasil, nunca chegou a ter o prestígio e o
reconhecimento social da segunda.
As grandes descobertas da medicina humana em termos de profilaxia, de diagnóstico e de tratamento, tanto clínico como cirúrgico, sempre estiveram e continuarão estando intimamente relacionadas com a veterinária. O desenvolvimento
tecnológico nos campos da nutrição, do diagnóstico por imagem, da engenharia
genética, dos transplantes, das células-tronco, da reprodução assistida, da anestesia,
da farmacologia, da cirurgia, por exemplo, deve muito à pesquisa veterinária.
A qualidade dos alimentos de origem animal servidos à população, assim como a
defesa sanitária dos nossos animais de produção, esporte, trabalho, lazer e companhia
está inserida entre os deveres e prerrogativas dos médicos veterinários. Mas quem sabe
disso? Quais as autoridades políticas tem conhecimento disso? Quais os homens com
capacidade de decisão da nossa imprensa escrita e eletrônica sabem disso? E se são
poucos, muito poucos, de quem é a culpa? É nossa, evidentemente. E é nossa porque
as entidades- notadamente as de abrangência nacional – nunca se preocuparam em
desenvolver, uma campanha de comunicação social (através das suas ferramentas de
propaganda, relações públicas, assessoria de imprensa, marketing, etc..) realmente
profissional. Nós, médicos veterinários e zootecnistas temos muito o que divulgar mas
nunca soubemos como fazer isso de forma tecnicamente correta, dentro de um planejamento sistemático e coerente.
Foram promessas da nossa chapa a “Valorização profissional em todos os sentidos” e a “Intensificação das ações de marketing”. Em resumo, criar e aplicar, na
prática, um programa de comunicação social. Já começamos a tratar disso e todas
as sugestões serão bem vindas em consonância com o nosso objetivo maior de
realizar uma administração participativa e transparente.

Atividades & Notícias
Contas estão regulares
O Conselho Federal de Medicina Veterinária julgou regular a Prestação de
Contas do CRMV-RJ referente aos exercícios de 2004, 2005, 2006 e 2007, conforme Resolução nº 900/2008, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de
03/02/2009.

Raiva aumenta no campo
Recente pesquisa de campo do médico veterinário Renato Blumen na região
de Silva Jardim (RJ) mostrou que a raiva rural, transmitida não apenas pelos morcegos hematófagos (notadamente o Desmodus rotundus) como também pelos não
hematófagos (contaminados pelos primeiros), ao contrário do que acontece nas
zonas urbanas, está crescendo. A vacinação periódica é uma necessidade imperiosa. A pesquisa, um trabalho de conclusão de curso, recebeu a nota máxima.

Empresas Individuais
A Assessoria Jurídica do CRMV/RJ informa aos titulares das empresas individuais que não deixem de quitar seus débitos de anuidades e multas para com o
Conselho, ou qualquer outro órgão. Para efeitos da responsabilidade civil e comercial, tratando-se de empresa individual, o comerciante responderá ilimitadamente,
com todos os seus bens, pelos atos que praticar, atinentes ao comércio, inexistindo
distinção entre dívida contraída pelo comerciante singular e aquela a que está
obrigada a pessoa física, de modo que os seus bens respondem pelas obrigações
assumidas, qualquer que seja a sua natureza. Na empresa individual, os patrimônios se confundem, fazendo de uma só pessoa o sujeito de direitos e obrigações.

Prêmios
O Conselho Federal de Medicina Veterinária está promovendo a versão 2009
da outorga do “Prêmio Professor Paulo Dacorso Filho” e “Prêmio Octávio
Domingues”. O primeiro é destinado a veterinários brasileiros que tenham realizado relevantes serviços à ciência veterinária e ao desenvolvimento agropecuário do
País e o segundo a zootecnistas brasileiros, que tenham realizado relevantes serviços para o desenvolvimento agropecuário do País. Ambas as indicações deverão
estar protocoladas no CFMV até o dia 31/07/2009. Veja os detalhes nas Resoluções CFMV nº 677/2000 e 870/2007 no site www.cfmv.org.br.

Você sabia?
Que o atestado e/ou carteira de vacinação não poderá veicular publicidade de
produtos ou serviços de terceiros?
Que é vedado ao médico veterinário que assuma RT exercê-la nos estabelecimentos de qualquer espécie, sujeitos à fiscalização e/ou inspeção de órgão público oficial, no qual exerça cargo, emprego ou função, com atribuições de
fiscalização e/ou inspeção?
Que os processos éticos são de caráter sigiloso?
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Zôo de Niterói reabilita animais silvestres
ocalizado no bairro de Fonseca, a Fundação Jardim Zoológico de Niterói, ocupa
uma área de 10 mil metros quadrados, emprega 14 funcionários e abriga quase 500 animais.

L

Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos, de
utilidade pública municipal e estadual e que é registrada na Curadoria de Fundações do Ministério Público do Rio de Janeiro.
O zôo recebe uma média mensal de 2 mil visitantes que vão em busca de lazer e aprendizado
mas seu papel principal é a reabilitação de animais
silvestres, realizando um importante trabalho de preservação da biodiversidade.

Reabilitação
O zôo de Niterói (Fundação Zoonit) é o primeiro, no Brasil, a realizar esse tipo de trabalho de reabilitação de animais silvestres. Ele consiste no resgate, tratamento e devolução para os habitats de
origem.
Esses animais doentes e/ou feridos, são originários das mais diferentes regiões do Brasil e do exterior, vítimas de caçadores, queimadas, poluição
ambiental. maus tratos, contaminações diversas
(como as provocadas por vazamentos de produtos
químicos e petróleo), etc...
Os animais mais comumente atendidos, são, entre outros: pingüins, diversas espécies de aves silvestres, golfinhos, focas, lobos marinhos, sagüis,
jacarés, tartarugas marinhas, tamanduás, cobras,
gambás e quatis.
Muitos dos animais recebidos são levados ao
zôo pelos bombeiros e por voluntários.

Responsável
O médico veterinário André Sena Maia, da turma de 1997 da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro (km 47), é, há sete anos, o responsável
técnico, contratado, pelo zôo de Niterói. Desde
antes de se formar tem interesse pela veterinária de
animais silvestres o que o motivou a estagiar em
zoológicos.
Paralelamente, é dono de um consultório, na
Barra da Tijuca (Rio), com mais de 6 mil clientes
registrados e onde, como ele diz, “cães e gatos são
animais exóticos”, ou seja, ele só trata de animais
silvestres.
Entre os clientes mais freqüentes estão os papagaios e as calopsitas.
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O zôo de Niterói é o primeiro, no Brasil, a
reabilitar animais silvestres, sob a chefia do
médico veterinário André Maia

Ele também presta assistência técnica ao maior
criador da cacatuas da América Latina, que fica em
Búzios (RJ) e chama-se Criatório Mainá.
Sua equipe do zoológico reabilita uma média
de 2 mil animais por ano.
Os problemas têm origem em diversas causas,
como: atropelamento, linha de pipa com cerol (no
caso das aves) e agressões humanas decorrentes de
maldade e de medo.

Recentemente, nosso colega André Maia, foi
agraciado com a Medalha Pedro Ernesto, que é a
mais importante condecoração outorgada pela Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.

Estágio
Os colegas interessados em estagiar no zôo de Niterói,
devem entrar em contato com a Fundação Zoonit através dos telefones (21) 2721-7069 e 2625-6024.

Como enfrentar 2009 no mercado pet
Vet. Sérgio Lobato • consultor

om a retenção do crédito, aumento das taxas de juros, quebra de confiança nas instituições financeiras mundiais, pacotes de
ajustes e o comportamento receoso do consumidor
como me preparar para continuar sendo forte na economia de serviços onde estou inserido? Como enfrentar esta crise sendo parte integrante de um mercado que crescia a cada ano em uma velocidade espantosa? Como ainda acreditar que a cada ano que
passa os animais passam a fazer parte da família e
acreditar que apenas esta frase será o suficiente para
que eu consiga sobreviver à essa tempestade?

Faça um levantamento geral de todo o seu
negócio

O empreendedor pet precisa desenvolver um novo
olhar para o seu próprio negócio, assumindo mais e mais
responsabilidades sobre ele, talvez em um novo momento, ou simplesmente em uma nova ação já sejam o suficiente, mas sempre é necessário lembrar que é necessário
assumir a postura de liderança com segurança.

Seja um líder participativo

C

Como devo atuar
Em um cenário onde as previsões de crescimento
da economia brasileira se modificaram totalmente
caindo de 5% ao ano para 2 a 3% em 2009, é necessário rever metas, rever projetos e fazer algo que o
mercado pet nacional tem se recusado a fazer por
amor e terá que fazer pela dor: Planejamento.
Mas o mais interessante é que para planejar algo,
todo empresário pet deverá conhecer e muito bem a
situação presente de seus negócios ou seja, começam
aqui as dicas para que 2009 seja um ano de muito
trabalho e não apenas de sustos e reclamações.

É hora de realmente saber o que é o seu negócio
do ponto de vista físico (controle de estoque, estado
de conservação das instalações, estado dos letreiros,
segurança), do ponto de vista estratégico( quanto de
material promocional você ainda tem, seus anúncios,
sua visibilidade, seu calendário de ações..) comercial
(contas a pagar, a receber, prazos com fornecedores...)pessoal ( como está sua equipe, os contratos de trabalho...).

É hora de muita franqueza com toda sua equipe,
marque um reunião com todos e mostre que o cenário é feio sim, mas que com a ajuda de todos é que se
passa pela tempestade.
Peça idéias, peça ajuda à sua equipe, mostrando assim a relação que você quer que todos tenham com o
negócio, seja claro e franco e jamais esconda estratégias.
Faça planos que todos possam compreender e que
possam se sentir parte integrante de cada proposta.
Você verá como idéias surgem nesses encontros.

Controle seu estoque com olhos de
águia
Compre um bom sistema, faça tabelas no Excel,
vistorie pessoalmente os estoques, olhe as prateleiras ,
faça rascunhos em papel se for o caso, mas controle o
seu estoque.

Renegocie prazos com seus fornecedores
Agora é a hora de você saber se aquela distribuidora que vive oferecendo cachaça e churrasco tem algo
mais a oferecer! (Me desculpem as que fazem só isso
como “marketing de relacionamento” ... é hora de repensar seus conceitos!)
Tenha uma conversa franca com eles e mostre que
é melhor um pássaro na mão do que dois voando.
Criterize a compra, profissionalize essa relação comercial o mais depressa possível.

Converse com o gerente do seu banco
Seja franco, seja direto e negocie melhores prazos
no cheque especial, peça taxas de juros menores, e se
sobrar dinheiro converse cobre fundos de investimento
mais seguros, ou mesmo uma conta poupança com
rendimentos diferenciados, afinal é hora de fazer valer
seu valor e conseguir manter seu crédito.

Não desapareça do mercado
Não deixe de anunciar, de fazer eventos ou de preparar material promocional. Se o momento é de
retração geral quem você acha que ainda será visto no
meio da neblina, aquele que se esconde na escuridão
ou aquele que ainda sinaliza como um farol?
E para finalizar quero deixar um ditado muito antigo, mas que espero que seja considerado como algo
muito atual nos dias de hoje...
“Prudência e caldo de galinha não fazem mal a
ninguém.

Quais os temas mais importantes para o
Programa de Educação Continuada?
CRMV-RJ JORNAL fez uma enquête com cinco médicos veterinários que responderam à
seguinte pergunta: - Na sua opinião, quais
os assuntos mais importantes que devem ser abordados no Programa de Educação Continuada do CRMVRJ, durante o corrente ano?

O

Celso Crisóstomo Rodrigues (indústria de rações)
Acredito que o Programa de Educação Continuada deve priorizar a clínica de pequenos animais, com
destaque para a área de nutrição, que é complexa e
muito importante.

Célia Virgínia Cardoso (Fiocruz)
Acho que deve ser dada ênfase a duas áreas importantes: deontologia e biossegurança.

Eliane Jessula (clínica de pequenos)
Na minha opinião, um enfoque importante é a clínica geral porque o que venho observando com os estagiários e mesmo com colegas formados recentemente, é
uma “distribuição de especialidades”. Falta conhecimento
de clínica geral, de diagnóstico e conhecimento atualizado de fisiologia. É necessário atualizar o conhecimento clínico em termos das novas abordagens.

Paulo Daniel Leal (clínico de pequenos)
Em relação à atividade clínica de pequenos animais,
acho que o Programa deverá enfocar, com destaque:
anestesiologia, cirurgia, emergência e dermatologia.

Eduardo Batista Borges (Ministério da Agricultura-RJ)
Nos últimos anos, a pesquisa biológica vem progredindo muito aceleradamente com conquistas da

É claro que, pelo número pequeno dos entrevistados, não se trata de uma pesquisa mas tão somente da
opinião de profissionais de competência reconhecida e
que, portanto, ajuda na estruturação da programação.

maior importância tanto para a saúde animal como
para a saúde humana. Manter-se atualizado com essas conquistas, principalmente naquelas relacionadas com a prevenção das doenças – que deve ter
destaque no conceito moderno de saúde pública – é
tarefa hercúlea.
O Programa de Educação Continuada do nosso Conselho, na minha opinião, deve ser muito intensificado
em benefício tanto dos médicos veterinários e dos
zootecnistas como do público que temos a obrigação
de servir cada vez com maior eficiência.
E você, o que pensa sobre o assunto? Quais são as
suas sugestões?
Entre em contato, participe, colabore.
crmvrj@crmvrj.org.br
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O IV Simpósio Estadual de Buiatria
será um evento importante
(dias 03,04 e 05 de abril, em Rio das Ostras)
uiatria (Termo originado do grego buyus, que
significa boi ou bovino, e de iatrikos, que
significa relativo à medicina, ou de iatreia,
que significa tratamento médico).

B

A Associação de Buiatria do Estado do Rio de
Janeiro é uma regional da Associação Brasileira de
Buiatria a qual se caracteriza por congregar médicos
veterinários que atuam nas áreas de sanidade, produção e reprodução de ruminantes. E que zela pelo acesso às informações ligadas a estas áreas.

Facilidade de informação
O RJ possui um elevado número de Faculdades de
Medicina Veterinária e Centros de Pesquisa, o que
viabiliza o acesso à informação. Por essa facilidade
nosso estado e a região sudeste como um todo tendem a aplicar a biotecnologia a serviço da produção.
No leite o Rio de Janeiro tem se destacado na produção de gado Gir Leiteiro, Girolandos (F1), aliando a
rusticidade à produtividade, e no gado de corte o Nelore
de nosso Estado continua em destaque em todo o
Brasil. Temos a expectativa de melhorar cada vez mais
a qualidade de nossos rebanhos e nos firmarmos como
difusores de genética para outros estados brasileiros.

Diversidade de assuntos
No IV Simpósio Estadual de Buiatria, a ser realizado
em Rio das Ostras entre os dias 3 e 5 de abril de 2009,
destaca-se a diversidade de assuntos que englobam a
nutrição de bovinos leiteiros e de corte com alternativas
estratégicas para a racionalização da alimentação e da
mineralização. Discutiremos o mercado para o médico
veterinário Buiatra e como seu perfil tem se modificado
em função das novas demandas do mercado. Contaremos ainda com a presença do professor José Renato
Junqueira Borges da Universidade de Brasília e do Professor Cícero Pitombo da Universidade Federal
Fluminense apresentando as atualidades sobre as técnicas de tratamento e profilaxia das principais enfermidades podais dos bovinos, entre outros.
Nós, da diretoria da Buiatria-RJ esperamos que este
simpósio aproxime ainda mais os profissionais e acadêmicos de nosso estado que têm em comum o inte-
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Balanço Financeiro – Dez/2008

Receita
Receita orçamentária
Receitas correntes
Receita de contribuições
Receitas patrimonial
Receitas de serviços
Outras receitas correntes
Receita extra-orçametária
Devedores da entidade
Entidades públicas devedoras
Despesas a regularizar
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

Total

133.322,74
133.322,74
45.575,10
24.463,12
15.861,53
47.422,99
153.115,89
2.032,96
99,42
40.000,00
56.330,56
23.018,76
6.046,67
25.587,52
2.689.013,75
170.158,62
14.855,13
4.000,00
2.500.000,00

2.975.452,38

Despesa

Berço do Nelore
Nosso Estado foi o berço da Raça Nelore no Brasil
e ainda continua investido em qualidade. Nos últimos
3 anos o Estado do Rio de Janeiro foi o recordista
brasileiro em volume financeiro nos leilões o que mostra que estamos investindo em qualidade.

Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado Rio de Janeiro

resse pela buiatria e sirva ainda para divulgar que a
nossa associação não está apenas voltada para o meio
acadêmico. Todos os integrantes de nossa instituição
atuam também no campo e precisamos cada vez mais
que novos colegas atuantes aproximem-se de nós com
sugestões, dúvidas idéias e críticas que certamente nos
fortalecerão.
Por estarmos frente a um mercado de trabalho
cada vez mais competitivo e dinâmico entendemos
que a capacitação e a especialização profissional são o
caminho para que o veterinário possua ferramentas
capazes de agregar valores ao seu trabalho proporcionando-lhes uma renda mais digna para a nossa profissão. Em virtude disso, a Associação de Buiatria do
Estado do Rio de Janeiro criou, desde setembro de
2005, o primeiro curso de especialização do Brasil em
Gestão e Sanidade de Ruminantes e também o Curso
de reprodução de Eqüinos Bovinos e Pequenos Ruminantes, em parceria com a Universidade Castelo Branco, ambos credenciados pelo MEC e coordenados por
mim e pela médica veterinária Márcia Rolim, vice-presidente da Buiatria-RJ. Estes cursos já capacitaram profissionais oriundos de todas as regiões de nosso estado e encontram-se agora em formação de novas turmas. Dispomos ainda de um site www.buiatriarj.org.br
que funciona como um importante instrumento de
comunicação entre veterinários devido à ampla distribuição dos profissionais ligados à área de produção. A
internet se tornou vital para a divulgação de eventos e
cursos de extensão. O site dispõe, ainda, de artigos
técnicos e links que facilitam a navegação a o acesso à
informação. Outras novidades a respeito do site serão
divulgadas durante e após o simpósio.
Prof.Flávio Graça, PhD, presidente da Sociedade de
Buiartria do RJ • diretoria@buiatriarj.org.br

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

244.108,74
243.323,74
248.075,84
4.752,10
785,00
785,00

Despesa extra-orçamentária
Devedores da entidade
Entidade públicas devedoras
Consignações
Credores da entidade

128.386,55
2.048,19
34,14
36.961,69
89.342,53

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

Total

2.602.957,09
140.158,67
17.054,21
2.439.744,21

2.975.452,38
Romulo Spinelli de Miranda - Presidente
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Luiz Dias Kinuppe
zootecnista da Threetek

Diretoria do Conselho vai
intensificar fiscalização

Zootecnia

É preciso investir na qualificação
da mão de obra para aumentar a
produtividade
agronegócio brasileiro tem vivido um desenvolvimento enorme no que
diz respeito a recursos tecnológicos. Desde a revolução verde o meio
rural foi tomado por tecnologias novas de produção, variedades mais
resistentes e super produtivas, técnicas reprodutivas e seleções genéticas que tornaram animais mais precoces e produtivos, tratores e equipamentos
computadorizados super modernos e mais eficientes.

O

Com o desenvolvimento do setor agropecuário de forma acelerada nas ultimas décadas, com conquistas de mercados e aumento de produção através da
expansão de fronteiras produtivas, investimentos pesados das iniciativas publicas
e privadas em construção de centros de pesquisas, formação de pesquisadores,
aquisição de tecnologia e treinamento de técnicos, nós nos esquecemos de importante detalhe. Quem vai operar nossos tratores computadorizados e
modernos?Quem vai manejar nossos animais super precoces?Quem vai cultivar
nossas variedades resistentes e altamente produtivas?
Com essa situação é comum ver tratores e equipamentos de custo elevado
sendo sucateados por falta de manutenção, animais de alto potencial genético
sendo manejados de forma errada e até reprodutores que foram castrados por
estar em lote errado e funcionários que desprezam o equipamento de segurança
durante a aplicação de produtos químicos e acabam intoxicados. Uma série de
erros primários que geram muitos prejuízos para o setor agropecuário.
Durante esse processo de evolução acelerado esquecemos de uma peça fundamental no processo produtivo, a mão de obra.
A cada dia que passa técnicos e proprietários de empresas rurais sentem a
dificuldade de encontrar mão de obra de qualidade no mercado, uma vez que a
mão de obra rural migrou para as cidades com a idéia errada de vida fácil gerando
os problemas sociais vividos hoje nos grandes centros urbanos. Os que permaneceram no campo vivem em condições precárias e na sua maioria são analfabetos.
Uma alternativa que tem dado certo no estado é um programa desenvolvido
por proprietários e técnicos de Sapucaia no Sul do estado, que tem como objetivo
a qualificação e fixação do homem no campo.
O programa começa basicamente com a melhoria da qualidade de vida dos
funcionários, com moradias e alojamentos estruturados e higiênicos o que reflete
diretamente na saúde e no bem estar do funcionário e de sua família.
Atividades de esporte e lazer são desenvolvidas periodicamente nas propriedades além do acompanhamento da alimentação dos funcionários e de suas famílias feito por uma nutricionista contratada pelo grupo.

fiscalização do exercício profissional, em todos os seus aspectos e modalidades, é uma das principais funções do
CRMV-RJ. O objetivo é o de prestar serviços cada vez melhores ao usurário.

A

Com esse propósito, estiveram reunidos, recentemente, o presidente a secretária - geral e a assessora jurídica, com os cinco fiscais funcionários do Conselho.
Foi solicitado a eles uma atuação mais eficiente e produtiva, tanto no que se
refere aos médicos veterinários e os estabelecimentos em que atuam, aí incluídos as
clínicas, hospitais e pet-shops quanto as relativas às atividades dos zootecnistas.

Novas estratégias
Visando á melhora e intensificação da fiscalização, foram discutidas novas estratégias mais racionais e produtivas, entre elas a atuação por área geográfica e
também as ações informativas e educativas.
Ficou definida a necessidade de aumentar o número de fiscalizações efetuadas
por cada fiscal.

Acompanhamento
A partir de agora, cada fiscal apresentará um relatório mensal das visitas de
fiscalização que realizou.
A secretária-geral e um conselheiro, analisarão esses relatórios para verificar o
andamento do trabalho.
Durante o presente ano, serão contratados – por concurso público – novos
fiscais e adquiridos novos veículos para tornar a fiscalização cada vez mais efetiva
de modo a que sejam alcançadas metas mais altas em consonância com os anseios
da nossa categoria.

A fiscalização do exercício profissional tem
como objetivo maior a defesa do usuário
dos serviços prestados pelos médicos
veterinários e pelos zootecnistas.
Ela é, antes de tudo, educativa.

A educação de crianças e adolescentes que residem nas propriedades é acompanhada, sendo dadas aulas de reforço escolar e ajuda financeira para os que
decidem continuar os estudos em cursos técnicos e até graduação.
A qualificação dos funcionários é feita através do apoio da Emater, Senar e
Secretaria de Agricultura do município proporcionando, dentro das propriedades,
treinamento e capacitação dos funcionários e pequenos produtores da região que
reflete diretamente na diminuição de custos com quebra de tratores e equipamentos, erros de manejo e perdas de produção.
Programa de premiação por produtividade seguindo os modelos de empresas
urbanas tem dado muito certo, pois motiva o funcionário a se esforçar, diminuir
desperdícios, melhorar índices zootécnicos e produtivos e cria o interesse de se
qualificar ainda mais.
Um processo que foi esquecido no passado passa a ser o ponto limitante na
produção agropecuária do presente. Acreditamos que a qualificação da mão de
obra é muito mais que treinar e capacitar os funcionários e sim envolve-los no
processo produtivos, pagando por produtividade, criando condição de vida digna,
cuidando de seus familiares gerando assim motivação e responsabilidade pelo
sucesso do negócio.

Jornal CRMV RJ

7

