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Democracia: a palavra da
modernidade
Democracia vem da palavra grega “demos” que significa povo. Nas democracias, é o
povo quem detém o poder soberano sobre o
poder. No Brasil, o movimento civil Diretas Já
reivindicou por eleições presidenciais diretas
no nosso país em 1983 e garantiu o direito do
voto para a sociedade brasileira. Refletindo
sobre democracia é que Médicos Veterinários
e Zootecnistas de todo o Brasil,em torno de
80.000 profissionais,querem eleições direta
para o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Na situação atual, votam somente
os presidentes, vice-presidentes e o terceiro
nome escolhido pelas plenárias dos CRMVs ,
totalizando 81 votos, equivalente aos 27 Estados do país.
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Programa Balde Cheio
Desenvolvendo a atividade leiteira no Estado do Rio de Janeiro
Com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável da pecuária leiteira
no RJ por meio da transferência de tecnologia para os técnicos extensionistas rurais,

Gestão de Bacias Hidrográficas:
mercado em ascensão para a
Medicina Veterinária
O médico veterinário André Bohrer
Marques assumiu a Coordenação do Núcleo da Unidade Descentralizada de Nova
Friburgo (UD3) da Associação Pró-Gestão
das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP). Em entrevista para
o CRMV-RJ, falou sobre a importância do
profissional da medicina veterinária na
gestão de bacias hidrográficas.
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cerca de 50 técnicos, entre veterinários, zootecnistas, agrônomos e técnicos em agropecuária, estão sendo capacitados para a produção intensiva de leite.

Eleições CRMV-RJ 2011
Mudança de local da mesa receptora em
Nova Friburgo
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Suplentes do CRMV-RJ - Triênio 2011/2014.
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I Curso Teórico Prático em Diagnóstico de Claudicação em Equinos
Data: 21 e 22 de maio de 2011
Local: Centro de Reprodução Equina Jacob • Itaguaí • RJ
Informações: (21) 8704-1810 • (32) 8405-1810
juliorep@ufrrj.br • www.reproducaoequino.com.br

Agenda
IX Curso Intensivo Teórico / Prático de Odontologia Equina
Data: 07 a 10 de abril de 2011
Local: Escola de Equitação do Exército • Rio de Janeiro
Informações: (21) 8151-0685 • 8827-1826 (Dr. Paulo Zaluski)
www.odontoequina.com
contato@latinequinedentistry.com

XIX Congresso Brasileiro de Reprodução Animal
Data: 25 a 27 de maio de 2011
Local: Recife • PE
Informações: www.cbra.org.br

Capacitação na Monitorização Pressão Arterial na Clínica Médica Pequenos
Animais
Data: 11 e 12 de abril de 2011
Local: Barra da Tijuca • RJ
Informações: www.pecvetrj.com.br • pecvetrj@gmail.com

Zootec 2011 - XXI Congresso Brasileiro de Zootecnia
Data: 23 a 27 de maio de 2011
Local: Centro de Convenções de Maceió • AL
Informações: www.zootec.org.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

I Curso Teórico Prático em Anestesiologia a Campo em Equinos
Data: 16 e 17 de abril de 2011
Local: Centro de Reprodução Equina Jacob • Itaguaí • RJ
Informações: (21) 8704-1810 • (32) 8405-1810
juliorep@ufrrj.br • www.reproducaoequino.com.br
XI Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos
Data: 26 a 29 de abril de 2011
Local: Salvador • BA
Informações: www.higienista.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

32º Congresso Brasileiro da Anclivepa
Data: 27 a 30 de abril de 2011
Local: Centro de Convenções de Goiânia • GO
Informações: (11) 3205-5048 • www.anclivepa2011.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

VI Ciclo de Capacitação para Responsável Técnico de
Estabelecimento Varejista
Data: Maio de 2011
Local: Del Castilho • RJ (Promo 4)
Informações: (21) 2584-2822 • www.unimevrio.com.br
Aperfeiçoamento em Monitorização Cardiovascular e Respiratória para o Clínico de Pequenos Animais
Data: 16 e 17 de maio 2011
Local: Barra da Tijuca • RJ
Informações: www.pecvetrj.com.br • pecvetrj@gmail.com

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
5º Congresso Brasileiro de Homeopatia Veterinária
Data: 03 a 07 de agosto de 2011
Local: Casa de Retiros São José • Belo Horizonte • MG
Informações: www.amvhb.org.br

Movimentação de Pesssoas Físicas
MÉDICOS VETERINÁRIOS - Inscrição
2179 - Maria da Penha de Souza Ferreira (Reabertura)
4880 - Paulo de Tarso Gilson de Oliveira Rangel (Reabertura)
11009 - Clariana Conceição Senna
11010 - Hellen Figueiredo Alves
11011 - Livia Rosa Barbosa
11013 - Marcela Silveira de Aguiar Carvalho
11014 - Luiz Felipe Pereira Veiga
11015 - Antonio Carlos Gundermann de Melo Junior
11017 - David Medeiros de Souza Gonzaga
11018 - Natalia Monnerat de Souza
11019 - Luzia Silva de Azevedo
11020 - Ana Carolina Vieira de Miranda
11021 - Hendrigo Neves Barboza Monti
11023 - Monica da Silva Galves
11024 - Juliana Leitão Menezes
11025 - Priscila Lopes Subtil
11026 - Juliana Tolentino da Motta Mesquita
11027 - Matheus Fernandes de Souza
11029 - Pryscila Lopes de Mesquita Cianela Guimarães
11030 - Thais Guimarães de Oliveira
11031 - Ana Patricia Pinheiro Rocha

Transferências recebidas de outros CRMVs
2209 - Jorge Luiz Peixoto Pereira (CRMV-RS)
5903 - Patricia Baptista Teixeira (CRMV-ES)
10952 - Sonali Rebelo Aranha Portela Ribeiro (CRMV-SP)
11012 - Lia Treptow Coswig (CRMV-RS)
11016 - Anna Carolina do Nascimento Frazão (CRMV-MG)
11022 - Rafael Ferreiro Groba (CRMV-SC)
11028 - Adriana Maria Lopes da Costa Iervese (CRMV-GO)

Transferências concedidas para outros CRMVs
7496 - Bethania Vieira Lopes (CRMV-SP)
8076 - Daniel Lima de Almeida Junior (CRMV-ES)
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8792 - Herica Freire Gusmão (CRMV-BA)
9911 - Caroline Duarte Ribeiro Saad (CRMV-RN)

Cancelamentos de Inscrição –
Por Óbito
0462 - Amaury Romeiro Pires
0592 - Pedro Paulo Pompeu Pastana
1222 - Ana Maria Rebelo da Silva
1316 - Claudinier Aguiar Pereira
7400 - Tarsila Menezes de Souza

Cancelamentos de Inscrição –
Por não exercício da profissão
0377 - Luiz Carlos Gomes Coelho
0608 - Luiz Octavio Pires Leal
0922 - Gilson Vogel
0996 - Jose Anchieta de Medeiros
1048 - Katia Caldas Amorim
1413 - Maria Isabel da Cunha Nabono
1637 - Hilmar Ferreira Baptista
3162 - Solange Pereira de Almeida
3204 - Lorna Flavia Laux
5045 - Andrea de Souza Diniz
6089 - Viviane Nabuco Fernandes
6204 - Leandro de Souza Duarte
6316 - Gustavo Correia Ribeiro
6384 - Patricia Fontoura Faria
6554 - Lilian Cardoso de Almeida
6674 - Eduardo Ferreira de Oliveira
6875 - Roberta Rodrigues Teixeira de Castro
7140 - Caroline Pereira da Silva
7498 - Gabriel Mariano de Aguiar Titan
7785 - Viviane Brandão Barreira
7793 - Agatha da Silva Castro Milhazes

7879 - Diogo Jordão de Carvalho Vaz
8071 - Ivana de Oliveira Santa Izabel
8178 - Sabrina Dias de Souza
8183 - Katia Leonor Gonzalez Souza Chamon
8343 - Alexandre Emilio Zaluar
8998 - Renata Gazzaneo Spingola
9062 - Bruna Rosa de Oliveira
9140 - Priscila Albuquerque Andreoli
9270 - Kelly Alves Oliveira da Cunha
9275 - Breno Carvalho de Paula
9324 - Mauricio Nobre Castilho Cairrão
9369 - Patricia Mara Bianchi Vieira da Silva
9725 - Rodrigo Lisboa Barbosa
9753 - Carolina Gabriela Barros Bulhões
9924 - Michelle Mendes Ferreira Cabral
10033 - Roberto Garcia Goulart Junior
10077 - Ana Carolina Torres Sanches
10198 - Thais Pires da Silva
10423 - Terezinha Pucci de Moraes

ZOOTECNISTAS
Transferências recebidas
de outros CRMVs
787/Z - Ricardo Alves de Oliveira (CRMV-AM)

Cancelamentos de Inscrição Não exercício da profissão
449/Z - Marcelo Sauwen Cruz
680/Z - Marcelo Lobo Paes
722/Z - Paulo Henrique Coelho Araujo

Editorial

Romulo Spinelli,
presidente do CRMV-RJ

Democracia: a palavra da modernidade

D

emocracia é a palavra da atualidade. População de países do Oriente Médio e também
da África protestam pelo direito de escolha de seu representante no poder. No Egito,
o presidente Hosni Mubarak renunciou seu mandato no dia 11 de fevereiro após 30 anos no
poder, devido aos 18 dias de levante popular. O movimento popular tem inspiração no levante
que derrubou o presidente da vizinha Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali, cujo governo se prolongava havia 23 anos. Além do Egito, os levantes no mundo árabe inspirados no exemplo da
Tunísia se espalharam por Jordânia, Iêmen, Argélia, Mauritânia, Sudão e Omã.
A revolta popular contra ditaduras nos governos acontece também na Líbia. O líder líbio
Muamar Kadafi assumiu o poder aos 27 anos em 1969 e permanece no poder até hoje. Ou
seja, são 40 anos de ditadura. A população da Líbia está lutando para mudar. Seu Congresso
do Povo nada mais é do que um Parlamento com o agravante de não ter sido escolhido em
eleições. Seus aliados e familiares comandam a economia baseada no petróleo com benefícios
próprios. E os líbios são assalariados. Kadafi construiu estádios em Trípoli para seu filho jogar
e dirigir equipes de futebol para uma platéia que, desrespeitando o Livro Verde, comparece
apenas para assistir.
O mundo quer ter o direito de liberdade de expressão, de escolher seus representantes, de
realmente fazer valer o significado da palavra Democracia.

Atividades e Notícias
Eleições CRMV-RJ: Mudança
de local da mesa receptora em
Nova Friburgo
O Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Estado do Rio de Janeiro
(CRMV-RJ), cuja eleição para a Diretoria
Executiva e Conselheiros Efetivos e Suplentes - Triênio 2011/2014, se realizará
no dia 07 de junho de 2011, no período
de 09 às 17 horas, em 1º turno, dá conhecimento aos Médicos Veterinários e
aos Zootecnistas, que em virtude do desastre natural ocorrido na região serrana
no início do ano de 2011, o local onde
seria instalada a Mesa Receptora nº 008,
no município de Nova Friburgo - Unidade
Regional SFA/RJ - MAPA - Praça Getúlio
Vargas, 92/sala 201 - Centro, foi alterado
para a sede da Sociedade Médica de
Nova Friburgo, à Rua Oliveira Botelho, 22
- Centro - Nova Friburgo.

Democracia vem da palavra grega “demos” que significa povo. Nas democracias, é o povo
quem detém o poder soberano sobre o poder. No Brasil, o movimento civil Diretas Já reivindicou por eleições presidenciais diretas no nosso país em 1983 e garantiu o direito do voto para
a sociedade brasileira.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2011.
Méd. Vet. Romulo Cezar Spinelli Ribeiro de Miranda - Presidente do CRMV-RJ

Refletindo sobre democracia é que Médicos Veterinários e Zootecnistas de todo Brasil,
em torno de 80 mil profissionais, querem eleições direta para o Conselho Federal de Medicina
Veterinária (CFMV). Na situação atual, votam somente os presidentes, vice-presidentes e o
terceiro nome escolhido pelas plenárias dos CRMVs, totalizando 81 votos, equivalente aos 27
Estados do país.

Prescrição de antibiótico em
receituário comum

Tenho convicção que todos os Presidentes de Conselhos Regionais,pensam também
dessa maneira,pois todos são eleitos com o voto direto da categoria em seus respectivos
Estados,sabendo a importância e a responsabilidade que assumem perante os colegas.
Acho que o atual Presidente do CFMV,Dr.Benedito Fortes Arruda,pensa da mesma forma e
analiza essa nova realidade para colocá-la em prática o mais rápido possivel.
É tempo de modernidade. É tempo de democracia.

Em novembro de 2010, passou a
vigorar a nova regra de prescrição de
antibiótico em receituário comum para
médicos. O Conselho Federal de Medicina (CFM) esclarece que os médicos não
precisam de uma receita especial para
prescrever esse produto: o profissional
pode usar o receituário comum, sem
numeração específica, desde que ele
seja feito em duas vias. O CRMV-RJ
entrará também com uma concessão
junto à ANVISA para que a nova regra de
prescrição de antibiótico em receituário comum possa valer também para a
classe dos médicos veterinários.

Novo formato do Jornal do
CRMV-RJ
A partir dessa edição de março de
2011, o Jornal do CRMV-RJ assume uma
nova cara; impresso em papel reciclado,
segue o conceito da sustentabilidade e da
responsabilidade social.
Além disso, o formato tablóide foi
substituído pela versão A4 tendência do
mercado. É o CRMV-RJ modernizando
seus veículos de comunicação!
Lembrando que estamos também nas
mídias sociais twitter e facebook.
Siga o CRMV-RJ: www.twitter.com/crmvrj
Encontre o CRMV-RJ no Facebook
pelo e-mail: crmvrj@gmail.com
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Gestão de Bacias Hidrográficas
é um mercado em ascensão para a Medicina Veterinária
“Para abrirmos espaço nesse campo de atuação
temos que aumentar nossa participação no processo
de gestão dos Recursos Hídricos e desenvolver esses
temas dentro das universidades para preparar novos
colegas Médicos Veterinários e Zootecnistas para
atuarem com mais segurança no mercado”
(André Boher Marques)

O

médico veterinário André Bohrer Marques assumiu a Coordenação do Núcleo da Unidade Descentralizada de Nova
Friburgo (UD3) da Associação Pró-Gestão das
Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do
Sul (AGEVAP), uma agência de águas do Comitê de Integração para Bacia Hidrográfica do
Rio Paraíba do Sul (CEIVAP). O Jornal CRMV-RJ
entrevistou o Dr. André que explicou a atuação do médico veterinário nesse cenário.
Jornal CRMV-RJ- Quais são as atividades desenvolvidas na coordenação da Unidade da
AGEVAP em Nova Friburgo?
André Bohrer - “A UD3 é responsável
pela bacia hidrográfica do rio Dois Rios que
possui 3.715 km2 abrangendo 11 municípios
do Rio de Janeiro: Bom Jardim, Cantagalo,
Cordeiro, Duas Barras, Itaocara, Macuco,
Nova Friburgo, Santa Maria Madalena, São
Sebastião do Alto, Trajano de Morais e São
Fidelis. A coordenação da UD3 atua como
Secretaria Executiva do CEIVAP e presta assistência técnica. Isso significa apoiar a execução do processo eleitoral, organizar reuniões, sistematizar e divulgar informações
referentes ao Comitê, além da contratação
de projetos e aplicação dos recursos financeiros provenientes da cobrança de acordo
com os interesses do Comitê”.
Jornal CRMV-RJ- A gestão de bacia hidrográfica é um novo campo de atuação para o
médico veterinário? Há relação com a área
de vigilância ambiental?
André Bohrer - “A atuação é relacionada
a atividades de articulação e gestão da bacia hidrográfica. O médico veterinário é, de
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fato, o profissional melhor preparado para atuar na vigilância ambiental, que é centrada nos
prejuízos à saúde humana causadas por fatores ambientais. Fatores de riscos não biológicos
(contaminações do solo, ar e água) e fatores de riscos biológicos (zoonoses, agravos causados
por animais).Ou seja, na saúde pública. Já a gestão de bacias hidrográficas é ampla pois visa à
recuperação ambiental da bacia. Portanto, o foco são análises e planejamentos do uso e ocupação do solo. Com a melhoria do uso e ocupação do solo, são beneficiados a saúde pública, a
conservação da biodiversidade e o abastecimento público”.
Jornal CRMV-RJ- A gestão de bacia hidrográfica gere os recursos hídricos para abastecimento
das cidades de abrangência da bacia. Como é a participação do veterinário nesse contexto?
André Bohrer - “A gestão dos recursos hídricos é complexa. As necessidades de água do
setor agrícola é diferente do setor industrial, que por sua vez é diferente das atividades presentes em área urbana. E em um contexto em que a água está escassa, gera conflitos entre
os setores. Para regular esses conflitos, em 1997 foi promulgada a lei da Política Nacional dos
Recursos Hídricos (Lei Federal no 9.433), a qual criou o Sistema Nacional de Gerenciamento
dos Recursos Hídricos que prevê a atuação das agências de água, que no caso da Bacia do
Rio Paraíba do Sul é a AGEVAP. O profissional que atua na agência de água não tem um perfil
acadêmico definido, ou seja, devido a própria multiplicidade de aspectos e setores envolvidos
e interessados na gestão da água, é relevante a participação de diferentes profissionais desde
que possuam experiência de atuação e conhecimento sobre meio ambiente, em especial sobre
a Política Nacional de Recursos Hídricos”.
Jornal CRMV-RJ- Como incentivar campos de trabalho para a Medicina Veterinária na gestão
de Bacias Hidrográficas?
André Bohrer – “Na minha graduação, tive um Professor Gandy que dizia que território
ocupado é território conquistado. Ou seja, como o mercado está aberto ele será conquistado pelos profissionais que estiverem ocupando-o. Será ocupado por nós, se começarmos a
participar do processo de decisão. E a decisão desse sistema de gerenciamento de recursos
hídricos ocorre nos comitês das bacias hidrográficas. Por isso, é importante a participação
de médicos veterinários nos comitês. Pois somos uma categoria que atua em setores da
economia que utilizam recursos hídricos e que está sujeita a regulamentação dos comitês, e
os comitês por sua vez, estão mais sensíveis a quem participa das discussões. A presença do
sistema CFMV/CRMV nos comitês é vital para que o olhar técnico veterinário seja considerado. Há iniciativas de colegas nesse sistema de gestão. Por exemplo, a atuação do médico
veterinário Dr. João Gomes de Siqueira, membro do Comitê da bacia hidrográfica do Baixo
Paraíba e do Conselho Estadual do Recurso Hídrico (CERHI), e vem lutando em Campos dos
Goytacazes por melhorias na bacia, além de buscar soluções para conflitos decorrentes do
uso da água, entre pecuaristas,pescadores e população urbana. Outra iniciativa foi a criação
da Comissão Nacional de Saúde Ambiental (CNSA) do CFMV presidido pela médica veterinária Cláudia Scholten, de São Paulo. Para abrirmos espaço nessa área, devemos aumentar
nossa participação no processo de gestão dos Recursos Hídricos, e isso significa participar
dos comitês de bacias hidrográficas. Além disso, desenvolver o tema nas universidades para
os novos colegas. Cabe a nossa categoria decidir: ser um ator desse processo, ou, delegar
essa função para outros”.

Programa Balde Cheio capacita
médicos veterinários e zootecnistas para desenvolvimento da
produção leiteira no Estado do Rio de Janeiro

O

Fotos: Bruno Matiazzo

Programa Balde Cheio teve início no Estado do Rio
de Janeiro em 2004 e tem como objetivo promover o
desenvolvimento sustentável da pecuária leiteira na região,
por meio da transferência de tecnologia para os técnicos
extensionistas rurais. O Senar-Rio capacita os profissionais
para atuarem no programa. Cerca de 50 técnicos, entre
veterinários, zootecnistas, agrônomos e técnicos em agropecuária, estão sendo capacitados para a produção intensiva de leite. “Balde Cheio é um projeto de atualização de
técnicos em produção de leite para realizar o trabalho de
transferência de tecnologia. Para que pudéssemos sensibilizar técnicos e produtores rurais, era necessário visitar propriedades no Estado de São Paulo, onde nasceu o programa
em 1998 em parceira com a Coordenadoria de Assistência
Técnica e Integrada (CATI). Hoje, as visitas já são realizadas
no Estado do Rio de Janeiro, onde temos unidades demonstrativas com resultados econômicos, sociais e ambientais
acima da média nacional com impacto relevante na vida
desses produtores”, explica o médico veterinário Maurício Cezar Gomes de Salles, Coordenador do Programa Balde Cheio no Rio de Janeiro e Assessor Técnico do Senar-Rio.
A transferência de tecnologia é feita utilizando uma pequena propriedade leiteira de cunho
familiar como sala de aula prática, onde várias técnicas desenvolvidas pela Embrapa e por
outras instituições são sugeridas, discutidas pelos envolvidos, adequadas à realidade de cada
propriedade e, por fim, implementadas. Cerca de 160 pequenos produtores já foram beneficiados no Estado do Rio de Janeiro. “Esse é o diferencial do programa, utilizar propriedades de
pequeno porte como sala de aula para o técnico em capacitação, e que possam vir a sensibilizar outros produtores. A escolha da propriedade está diretamente relacionada ao desejo do
produtor e sua família de modificar seu processo produtivo. O desafio é grande, para tanto,
é feito antes de iniciar o projeto no município, uma palestra motivacional onde o técnico é
apresentado a comunidade, a partir daí, o produtor interessado recebe a visita da coordenação
do programa, sendo então avaliado o seu grau de comprometimento. Importante dizer que é
sempre o produtor que deve procurar o técnico”, afirma Maurício Salles.
A propriedade selecionada para ser a sala de aula prática passa a ser denominada “Unidade de Demonstração (UD)” que além de ser a sala de aula e gerar renda para a família do
proprietário, tem a finalidade de servir como modelo para os produtores da região, que porventura queiram visitá-la ou acompanhar o seu desenvolvimento. “O Balde Cheio possui uma
metodologia de transferência de tecnologia desenvolvida pela Embrapa Pecuária Sudeste do
município de São Carlos – SP. No RJ, o trabalho é executado pela Faerj, Sebrae-RJ e Senar-AR/
RJ, participam também a Emater-Rio, Sescoop – RJ e Sindicatos Rurais”, fala Salles.
Segundo Salles, “difundir uma tecnologia é mais simples, barato e rápido do que um processo de transferência, e para isso se faz necessário, prioritariamente, de técnicos atualizados
nos conceitos de produção de leite eficiente. Este é o papel do programa, capacitar profissionais para atuarem no campo de forma efetiva. A atualização tem a duração de 04 anos, entre
os veterinários e zootecnistas que concluíram o processo e os que ainda estão em treinamento
temos 23 médicos veterinários e 05 zootecnistas. A importância do Balde Cheio para os profissionais é que a cada dia constatamos o papel fundamental do técnico no processo produtivo,
protagonizando o sucesso da atividade junto aos produtores rurais”.
Dentre os compromissos firmados, o técnico deverá visitar a UD na frequência mínina de
uma vez ao mês, para acompanhamento das atividades e auxílio na coleta de dados efetuada
pela família do produtor. “O Rio de Janeiro é o segundo maior mercado consumidor do Brasil,
com a intensificação dos recursos produtivos (solo, animais e água), podemos em pequenas
áreas e de topografia acidentada, característica da maioria das propriedades rurais de nosso estado, proporcionar ao produtor de leite fluminense uma melhor condição de vida, promovendo
maior rentabilidade de sua atividade e como consequência, a preservação ambiental,fixação

Em cima: Dr. Maurício à direita da foto
em trabalho de campo.
Abaixo: A transferência de tecnologia é feita utilizando
uma pequena propriedade leiteira de cunho familiar
como sala de aula prática.

do homem no campo e o resgate social de
sua família”, afirma Dr. Salles.
Os profissionais interessados em participarem do Programa Balde Cheio deverão
enviar o seu currículo para o e-mail dtp@
senar-rio.com.br, colocando no assunto: Seleção Balde Cheio – RJ. Após a seleção, o técnico será convidado para conhecer o projeto,
iniciando a capacitação com os treinamentos
de Manejo Intensivo de Pastagens e Manejo
de Rebanho, da Embrapa Pecuária Sudeste.
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PORTARIA Nº 06, de 22 de fevereiro de 2011
EMENTA: Designa Comissão Eleitoral Regional do CRMV/RJ.

Receita
Receita orçamentária
Receitas correntes
Receita de contribuições
Receitas patrimonial
Receitas de serviços
Outras receitas correntes

180.721,57
180.721,57
28.046,92
19.659,43
16.277,94
116.737,28

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

1.165.912,27
36.629,12
4.500,97
19,48
1.032.679,84
36.255,46
28.463,37
27.364,03

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

2.955.408,16
54.692,32
35.890,09
3.556,95
2.861.268,80

Total

4.302.042,00

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO (CRMV/RJ), no uso de suas atribuições que lhe confere a Resolução nº 591/92, do Conselho
Federal de Medicina Veterinária,
CONSIDERANDO a realização de eleição para Diretoria Executiva e Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRMV-RJ - Triênio 2011/2014, no dia 07 de junho de 2011, em primeiro turno e no dia 07 de julho
de 2011, em segundo turno, se houver;
CONSIDERANDO a Resolução CFMV nº 958, de 18 de junho de 2010;
CONSIDERANDO que compete ao Plenário dos CRMVs designar a Comissão Eleitoral Regional;
CONSIDERANDO a decisão da XXX Sessão Plenária Ordinária, realizada em 22/02/2011;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar a Comissão Eleitoral Regional - CER, que atuará no processo eleitoral do CRMVRJ para eleição da Diretoria Executiva e Conselheiros Efetivos e Suplentes - Gestão 2011/2014, assim
constituída: Méd. Vet. Carlos Alberto Magioli (CRMV/RJ nº 1345) - Presidente; Méd. Vet. Robson
Lopes de Abreu (CRMV/RJ nº 1274) - Vice-Presidente; Méd. Vet. Oswaldo Luiz Gomes Filho (CRMV/
RJ nº 1007) - Membro Titular; Méd. Vet. Fernanda Coelho Torres (CRMV/RJ nº 8360) - Suplente do
Presidente; Méd. Vet. Márcio José de Figueiredo (CRMV/RJ nº 0566) - Suplente do Vice-Presidente;
Zootec. Silvia Conceição Reis Pereira Mello (CRMV/RJ nº 234/Z) - Membro Suplente.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e revoga as disposições em contrário.

Despesa
Despesa orçamentária
Despesas correntes
Despesa de custeio
Transferências correntes
Despesa de capital
Investimentos
Despesa extra-orçametária
Diversos responsáveis
Devedores da entidade
Despesas a regularizar
Consignações
Credores da entidade

1.350.870,83
351.211,38
360.135,78
8.924,40
999.659,45
999.659,45
148.392,85
25.139,73
3.128,79
12,00
54.485,64
65.626,69

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

2.802.778,32
42.639,58
30.115,31
2.730.023,43

Total

4.302.042,00
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
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Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2011.
Méd. Vet. Romulo Cezar Spinelli Ribeiro de Miranda
Presidente
CRMV/RJ nº 2773

PORTARIA Nº 07, de 22 de fevereiro de 2011
EMENTA: Designa os membros das Mesas Receptoras do CRMV-RJ.
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(CRMV/RJ), no uso de suas atribuições que lhe confere a Resolução nº 591/92, do Conselho Federal de
Medicina Veterinária,
CONSIDERANDO a realização de eleição para Diretoria Executiva e Conselheiros Efetivos e Suplentes do
CRMV-RJ - Triênio 2011/2014, no dia 07 de junho de 2011, em primeiro turno e no dia 07 de julho de 2011,
em segundo turno, se houver;
CONSIDERANDO a Resolução CFMV nº 958, de 18 de junho de 2010;
CONSIDERANDO que compete ao Plenário dos CRMVs designar os membros das Mesas Receptoras;
CONSIDERANDO a decisão da XXX Sessão Plenária Ordinária, realizada em 22/02/2011;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os membros das Mesas Receptoras do CRMV-RJ que atuarão no processo eleitoral
do CRMV-RJ para eleição da Diretoria Executiva e Conselheiros Efetivos e Suplentes - Gestão 2011/2014,
assim constituídas: (I) Mesa Receptora nº 001 - Sede do CRMV-RJ - Rua Torres Homem, 475, Vila Isabel, Rio
de Janeiro: Carlos Alberto de Freitas (CRMV/RJ nº 0339), Presidente; Valéria Souza de Faria (CRMV/RJ nº
4266), Secretária; André Sampaio Ferreira (CRMV/RJ nº 4985), Mesário; Enio Correa de Lima (CRMV/RJ
nº 4733), Suplente do Presidente; Everardo Duarte Machado (CRMV/RJ nº 1273), Suplente do Secretário;
Ana Paula Martins de Souza (CRMV/RJ nº 5712), Suplente do Mesário. (II) Mesa Receptora nº 002 - Sede
do CRMV-RJ - Rua Torres Homem, 475, Vila Isabel, Rio de Janeiro: Negluber Augusto Lopes Martins (CRMV/
RJ nº 3029), Presidente; Celina de Souza Bessa (CRMV/RJ nº 2117), Secretária; Licius de Sá Freire (CRMV/
RJ nº 5016), Mesário; Nicolau Maués da Serra Freire (CRMV/RJ nº 3538), Suplente do Presidente; Jorge
Antonio de Moura Teixeira (CRMV/RJ nº 1730), Suplente do Secretário; Manoel Benedito Ferreira de Mello
(CRMV/RJ nº 1918), Suplente do Mesário. (III) Mesa Receptora nº 003 - Sede do CRMV-RJ - Rua Torres
Homem, 475, Vila Isabel, Rio de Janeiro: Celso Silva de Lemos (CRMV/RJ nº 1329), Presidente; Fabiane Azeredo Atallah (CRMV/RJ nº 6767), Secretária; Miriam de Souza Leão Attayde (CRMV/RJ nº 4612), Mesária;
Armando Henriques Ignácio (CRMV/RJ nº 0317), Suplente do Presidente; Marcus André de Freitas Caloiero
(CRMV/RJ nº 5488), Suplente do Secretário; Edgard Sarmento de Pina (CRMV/RJ nº 6784), Suplente do Mesário. (IV) Mesa Receptora nº 004 - Niterói - Faculdade de Veterinária UFF - Rua Vital Brazil Filho, 64 - Vital
Brazil - Niterói: Rosa Maria Antunes (CRMV/RJ nº 1597), Presidente; Raul Ribeiro de Carvalho (CRMV/RJ nº
2132), Secretário; Felipe Zandonadi Brandão (CRMV/RJ nº 8211), Mesário; Virginia Leo de Almeida Pereira
(CRMV/RJ nº 5028), Suplente do Presidente; Joel Ribeiro Osório (CRMV/RJ nº 1954), Suplente do Secretário; Teresinha Ferreira (CRMV/RJ nº 1101), Suplente do Mesário. (V) Mesa Receptora nº 005 - Seropédica
- Instituto de Veterinária da UFRRJ - BR 465 - km 7 (antiga Rio-São Paulo) - Seropédica: Avelino José Bittencourt (CRMV/RJ nº 3523), Presidente; Osvaldo de Almeida Resende (CRMV/RJ nº 0068), Secretário; Nilton
de Araújo Duque (CRMV/RJ nº 1915), Mesário; Carlos Henrique Machado (CRMV/RJ nº 3435), Suplente do
Presidente; Sergio Gaspar de Campos (CRMV/RJ nº 2058), Suplente do Secretário; João Carlos Sena Maia
(CRMV/RJ nº 0843), Suplente do Mesário. (VI) Mesa Receptora nº 006 - Campos dos Goytacazes - Unidade
Regional SFA/RJ - MAPA - Rua Saldanha Marinho, nº 378 - Centro - Campos dos Goytacazes: Serafim Sal-

danha Braga de Azeredo (CRMV/RJ nº 1215), Presidente; Célio Pereira Gabry
(CRMV/RJ nº 1211), Secretário; Silvio Pinto Neto (CRMV/RJ nº 2162), Mesário;
Márcio Nilo Barbosa de Abreu (CRMV/RJ nº 3178), Suplente do Presidente;
Alexandra de Faria do Amaral (CRMV/RJ nº 5700), Suplente do Secretário; Fernanda Antunes (CRMV/RJ nº 5304), Suplente do Mesário. (VII) Mesa Receptora
nº 007 - Itaperuna - Unidade Regional SFA/RJ - MAPA - Rua Senador Sá Tinoco,
574 - Centro - Itaperuna: Bruno Reis Lira (CRMV/RJ nº 4641), Presidente; Antônio Luiz da Costa Oliveira (CRMV/RJ nº 2199), Secretário; Ruy Alacrino Guedes
Falcão (CRMV/RJ nº 1583), Mesário;
José Flávio Oliveira de Paula (CRMV/RJ nº 1525), Suplente do Presidente;
Antônio Pereira de Souza (CRMV/RJ nº 0869), Suplente do Secretário; Carlos
Magno Garcia de Lacerda (CRMV/RJ nº 3085), Suplente do Mesário. (VIII) Mesa
Receptora nº 008 - Nova Friburgo Unidade Regional SFA/RJ - MAPA - Praça Getúlio Vargas, 92/sala 201 - Centro
- Nova Friburgo: André Bohrer Marques (CRMV/RJ nº 5651), Presidente; Regina
Maria Monteiro Lopes (CRMV/RJ nº 2090), Secretária; Roberta Dantas Santos
(CRMV/RJ nº 5749), Mesária; Carlos Cezar da Silva (CRMV/RJ nº 3376), Suplente
do Presidente; Jorge Gomes Ferreira (CRMV/RJ nº 1931), Suplente do Secretário;
Roberto Rangel dos Santos Silva (CRMV/RJ nº 4124), Suplente do Mesário; (IX)
Mesa Receptora nº 009 - Barra Mansa - Unidade Regional SFA/RJ - MAPA: Rua
Maria Luiza Gonzaga, nº 217 - Ano Bom - Barra Mansa: Francisco Ricardo Calderaro Nogueira (CRMV/RJ nº 2809), Presidente; Roberto Souza Barbosa (CRMV/RJ
nº 2848), Secretário; Paulo Maurício Martins Silva (CRMV/RJ nº 1692), Mesário;
Rodolpho Guimarães Salles (CRMV/RJ nº 7085), Suplente do Presidente; Maria
Bernadete Ramundo Gomes (CRMV/RJ nº 2514), Suplente do Secretário; Olau
Alves Borges Junior (CRMV/RJ nº 1680), Suplente do Mesário.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e revoga as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2011.
Méd. Vet. Romulo Cezar Spinelli Ribeiro de Miranda
Presidente
CRMV/RJ nº 2773

PORTARIA Nº 08, de 22 de fevereiro
de 2011
EMENTA: Designa os membros da Mesa Escrutinadora do CRMV/RJ.
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CRMV/RJ), no uso de suas atribuições que
lhe confere a Resolução nº 591/92, do Conselho Federal de Medicina Veterinária,
CONSIDERANDO a realização de eleição para Diretoria Executiva e Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRMV-RJ - Triênio 2011/2014, no dia 07 de
junho de 2011, em primeiro turno e no dia 07 de julho de 2011, em segundo
turno, se houver;
CONSIDERANDO a Resolução CFMV nº 958, de 18 de junho de 2010;
CONSIDERANDO que compete ao Plenário dos CRMVs designar os
membros da Mesa Escrutinadora;
CONSIDERANDO a decisão da XXX Sessão Plenária Ordinária, realizada
em 22/02/2011;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os membros da Mesa Escrutinadora do CRMV/RJ que
atuarão no processo eleitoral do CRMV-RJ para eleição da Diretoria Executiva e Conselheiros Efetivos e Suplentes - Gestão 2011/2014, assim constituída: Mesa Escrutinadora - Sede do CRMV-RJ - Rua Torres Homem, 475, Vila
Isabel, Rio de Janeiro: Wilson Roberto de Sá (CRMV/RJ nº 1655), Presidente;
Expedito de Barros Coelho (CRMV/RJ nº 1914), Secretário; Wander José Rocha de Carvalho (CRMV/RJ nº 1728), Suplente do Presidente; Josie Rodrigues Montebello (CRMV/RJ nº 7628), Suplente do Secretário; Cláudia Maria
Lemos Sampaio (Mat. 02), Escrutinador; Elieth Maria Andrade Jorge (Mat.
20), Escrutinador; Carla Simone Pereira de Paula (Mat. 53), Escrutinador.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e revoga as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2011.
Méd. Vet. Romulo Cezar Spinelli Ribeiro de Miranda
Presidente
CRMV/RJ nº 2773

Zootecnia

Douglas Oliveira Ramos - Pres. da Câmara
Técnica de Zootecnia e José Paulo de Oliveira Pres. da Com. de Ensino de Zootecnia

Participação e representatividade
na Zootecnia

D

e acordo com o saudoso Herbert de Souza (Betinho), a participação é um dos cinco princípios da democracia. Sem ela, não
é possível transformar em realidade nenhum dos princípios: igualdade,
liberdade, diversidade e solidariedade. A participação deve ocorrer sem
exclusão prévia de nenhum grupo social, sem limitações que restrinjam o
direito e o dever de cada pessoa tomar parte e se responsabilizar pelo que
acontece. Somos cidadãos do mundo e, portanto co-responsáveis por tudo
que ocorre. Nesse sentido, a participação não pode ser uma possibilidade
aberta apenas a alguns privilegiados. Ela deve ser uma oportunidade efetiva, acessível a todas as pessoas ou agrupamentos sociais.
A representação é o ato derivado da representatividade, que confere
ao escolhido o poder de atuar em nome de toda uma categoria, independentemente da outorga de poderes ou da vontade individual de cada
um dos representados. Por isto, ela deve ser conferida com legitimidade.
Relacionando participação e representatividade à Zootecnia Brasileira, esperamos que em 2011, as ações tomadas pela nossa categoria
a nível nacional, se tornem realidade, elevando a nossa nobre profissão
perante a sociedade. Graças a esta participação, perseverança e ao dedicado trabalho, é que a profissão caminha para valorização e reconhecimento.
A participação da Zootecnia em nosso Estado através do CRMV-RJ
tem sido possível através da Câmara Técnica e da Comissão de Ensino,
representada pelos Conselheiros Zootecnistas Dou glas Oliveira Ramos
e José Paulo de Oliveira e demais membros. O trabalho realizado tem
sido feito na base do diálogo, em busca de melhorias para nossa classe
profissional. Neste período de exercício procuramos levar os anseios da
categoria, lutar pelas justas reivindicações, levar sugestões e ações consideradas importantes de maneira coerente, racional e respeitosa, em
prol da Zootecnia.
Em junho deste ano, ocorrerá a eleição para o próximo triênio do
CRMV-RJ, esperamos que a Zootecnia do RJ continue participando deste Sistema, o qual congrega e tem o dever de representar a Medicina
Veterinária e Zootecnia.Temos a percepção que uma renovação dirigida
é salutar, pois garante uma continuidade de princípios balizados nacionalmente e regionalmente, dando a possibilidade de expressão de sua
representatividade nata. Assim, esperamos que respectivos substitutos,
tenham o perfil, vontade, expressão política, conhecimento, tempo e dedicação para o exercício desta missão, e que possam realmente ser os
legítimos representantes de nossa classe.
Conclamamos os Zootecnistas a participarem de dois importantes
eventos, que ocorrerão em maio: As comemorações ao Dia do Zootecnista (13 /05), e a realização do ZOOTEC (23 a 27/05, em Maceió-AL ).
As solenidades comemorativas ao Dia do Zootecnista no RJ acontecerão no Instituto de Zootecnia da UFRRJ, sob a coordenação da Câmara
Técnica e da Comissão de Ensino de Zootecnia do CRMV-RJ. Na programação está prevista a palestra “Os novos Rumos da Zootecnia Brasileira”, a
ser proferida pelo Prof. Dr. Walter Motta Ferreira, Presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas (ABZ). O ZOOTEC, vale destacar, é considerado o evento de maior relevância da profissão.
Concluímos, com a definição da palavra Associação, que tem entre
outros, os significados, de união, conexão e liga. “É essa liga que mantém
a estrutura das coisas, que segura tudo no lugar. Sem ela, tudo pode desmoronar”.
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Ética, direito dos veterinários
Sergio Gomes do Rego Lima • Médico Veterinário - Conselheiro do CRMV-RJ

V

ários colegas por falta de conhecimento da Legislação Vigente (Resolução
CFMV 722, de 16 de agosto de 2002), que
aprova o Código de Ética Profissional do Médico Veterinário, acabam sofrendo problemas
com seus clientes inadimplentes na rotina de
seus estabelecimentos veterinários. Isso gera
grandes confusões em clínicas e consultórios
veterinários,inclusive com ocorrências policiais e, em alguns casos,chegando as vias
de fato,com agressões físicas, como ocorreu a algum tempo atrás, com uma colega
nossa,intimidada perante o proprietário que
queria de qualquer maneira que ela atendesse seu animal,mesmo ela já tendo problemas
anteriores de relacionamento com este proprietário. A colega sofreu agressões físicas
sérias,sendo este fato até noticiado na mídia.
O que diz a legislação: Resolução CFMV
nº 722 em seu artigo 11:
Art. 11. Escolher livremente seus clientes ou
pacientes, com exceção dos seguintes casos:
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I-

quando não houver outro médico veterinário na localidade onde exerça
sua atividade;
II - quando outro colega requisitar espontaneamente sua colaboração;
III - nos casos de extrema urgência ou de perigo imediato para a vida do
animal ou do homem.
Colegas, dediquem alguns minutos de seu dia para fazer uma leitura de nosso Código de
Ética Profissional. Como diria um velho árbitro de futebol ”a regra é clara”. Como conselheiro
deste CRMV-RJ tenho a certeza que com esta leitura sugerida, muitos processos éticos deixariam de ser instaurados contra nós, Médicos Veterinários. Aproveito o momento para informar
que se apenas os itens abaixo relacionados fossem observados e cumpridos, teríamos menos
40% de abertura de processos éticos disciplinares. Vejamos:
Em seu artigo 13 (Código de Ética em vigor):
É vedado ao médico veterinário:
III - receitar, ou atestar de forma ilegível ou assinar sem preenchimento prévio receituário, laudos, atestados, certificados, guias de trânsito e outros;
XI - deixar de fornecer ao cliente, quando solicitado, laudo médico veterinário, relatório,
prontuário, atestado, certificado, bem como deixar de dar explicações necessárias à
sua compreensão;
XII - praticar qualquer ato que possa influenciar desfavoravelmente sobre a vontade do
cliente e que venha a contribuir para o desprestígio da profissão;
XV - receitar sem prévio exame clínico do paciente;
XIX - atender, clínica e/ou cirurgicamente, ou receitar, em estabelecimento comercial;

