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Palavra do Presidente

Capa

Discurso de Posse
Neste início de gestão, mantendo o
compromisso de uma administração trans
parente e coerente com minhas propostas, estarei reproduzindo o discurso de
posse, pronunciado no dia 23/09/2011,
como primeiro artigo desta nova coluna.
Págs 03 e 04.

CRMV-RJ em parceria com
a Associação dos Criadores
de Nelore do Brasil promove
evento de Pecuária Sustentável
Diretoria do CRMV-RJ em solenidade de Posse: VicePresidente Marcelo Pacheco, Secretária Geral Cristina
Grootenboer, Presidente Cícero Pitombo e Tesoureiro
Sergio Emerick

Diretoria e Conselheiros eleitos
para gestão 2011-2014 do CRMV-RJ
tomam posse

Nos dias 10 e 11/10, cerca de 50 pessoas participaram do Workshop Pecuária
Sustentável, uma iniciativa do CRMV-RJ
em parceria com a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) com
realização da Universidade do Boi e da
Carne. O evento aconteceu no auditório
da nova sede do CRMV-RJ.
Pág.08

A solenidade de Posse da Nova Diretoria e Conselheiros do CRMV-RJ
aconteceu no dia 23/09, em Sessão Plenária Ordinária no salão social do
Praia Clube São Francisco, em Niterói.
Págs: 05 e 06.

Prefeitura do Rio de Janeiro
divulga Nota Técnica de
prevenção e controle da
Leishmaniose visceral após
foco urbano no Bairro do
Caju da doença.
Pág. 08

CRMV-RJ em funcionamento
na nova Sede
Desde o dia 19/09, a sede do
CRMV-RJ funciona normalmente, de
8h às 17h, no novo endereço: Rua
da Alfândega, nº 91 no 14º andar, no
Centro do Rio de Janeiro.

Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Estado do Rio de Janeiro
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Plateia do workshop Pecuária
Sustentável que aconteceu nos dias 10
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Curso Básico de Ultrassonografia
Data: 03, 04, 05, 10, 11 e 12 de dezembro de 2011 (Dra. Solange Carné)
Local: Vargem grande - Rio de janeiro
Info: (21) 2428-2552 8478-2552 7835-2404

Agenda
Curso Intensivo de Radiologia Veterinária - Teórico e Prático
Data: Novembro e Dezembro de 2011
Local: Vila Isabel - RJ
Info: (21) 9251-4327 2587-9109 - nspvet@gmail.com

1º Simpósio de Oncologia Veterinária – SOVET Rio
Data: 03 e 04 de dezembro de 2011
Local: Centro de Convenções do CBC, Botafogo – Rio de Janeiro
Info: Hospital Veterinário Botafogo (HVB) (21) 2266-7178 sovetrj@hotmail.com

CURSO DE ULTRASSONOGRAFIA VETERINÁRIA PRÁTICO-INTENSIVO
Data: Dezembro de 2011
Local: Vila Isabel - RJ
Info: (21) 9669-5160 2587-9109 - adrienefirmo@oi.com.br

Cursos de Ultrassonografia Veterinária Teórico / Prático e Prático Intensivo
Data: Janeiro de 2012
Local: Vila Isabel - RJ
Info: (21) 9669-5160 2587-9109 - adrienefirmo@oi.com.br

Cursos de Ultrassonografia Veterinária Teórico / Prático e Prático Intensivo
Data: Janeiro de 2012
Local: Vila Isabel - RJ
Info: (21) 9669-5160 2587-9109 - adrienefirmo@oi.com.br

Iii Curso Anual de Aprofundamento em Ultrassonografia de Pequenos Animais
Data: Janeiro a Dezembro de 2012 (carga horária 216h) - Dra. Solange Carné
Local: Vargem Grande - RJ
Info: (21) 8478-2552 7835-2404

38º Conbravet - Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária
Data: 01 a 04 de novembro de 2011
Local: Florianópolis - SC
Info: (48) 3035-4388 www.conbravet2011.com.br

Curso Avançado de Ultrassonografia
Data: 07, 08, 09, 14, 15 e 16 de janeiro de 2012 (Dra. Solange Carné)
Local: Vargem grande - Rio de janeiro
Info: (21) 2428-2552 8478-2552 7835-2404

Xiv Sacamev - Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Uenf
Data: 07 a 11 de novembro de 2011
Local: Hospital Veterinário da UENF - Campos dos Goytacazes - RJ
Info: raphaeltostes@hotmail.com

Tópicos Avançados em Cardiologia - Atualização em Valvopatias
Data: 22 e 29 de janeiro de 2012 (12h/a - 10 vagas)
Local: Vila Isabel - Rio de Janeiro
Info: (21) 2589-6024 2589-6867 mserpa@oi.com.br

Curso de gestão e planejamento estratégico para médicos veterinários de pequenos animais (Dr. Renato Campello Costa)
Data: 23 e 25 de novembro de 2011 (09:00 às 18:00)
Local: Centro de Eventos Città América - Barra da Tijuca – RJ
Informações: www.promoveeeducacional.com.br

Tópicos Avançados em Cardiologia - Atualização em Miocardiopatias
Data: 19 e 26 de fevereiro de 2012 (12h/a - 10 vagas)
Local: Vila Isabel - Rio de Janeiro
Info: (21) 2589-6024 2589-6867 mserpa@oi.com.br

Curso de neonatologia bovina (Dr. José Renato Junqueira Borges)
Data: 25 e 26 de novembro de 2011 (09:00 às 18:00)
Local: Papucaia - Cachoeiras de Macacu - RJ
Informações: www.promoveeeducacional.com.br

Iii Curso Anual de Aprofundamento em Ultrassonografia
Data: Início em março de 2012 (2 dias de aula por mês)
Local: Vargem grande - Rio de janeiro
Info: (21) 2428-2552 8478-2552 7835-2404

Curso Teórico em Emergência e Anestesia em Cães e Gatos
Data: 25 e 26 de novembro de 2011 carga horária: 20 horas)
Local: Barra da Tijuca - RJ
Info: ctivet@ctiveterinario.com.br

Tópicos Avançados em Cardiologia - Atualização em Radiologia do Paciente
Cardiopata
Data: 25 de março de 2012 (06h/a - 10 vagas)
Local: Vila Isabel - Rio de Janeiro
Info: (21) 2587-9109 9251-4327 nspvet@gmail.com

Curso de Ultrassonografia Veterinária Prático-Intensivo
Data: Dezembro de 2011
Local: Vila Isabel - RJ
Info: (21) 9669-5160 2587-9109 - adrienefirmo@oi.com.br

Curso de Cardiologia & Eletrocardiografia - Teórico/Prático
Data: Abril/julho de 2012 (de 09:00 às 17:00, às quartas-feiras) - 5 vagas
Local: São Cristóvão - Rio de Janeiro
Info: (21) 2589-6024 2589-6867 mserpa@oi.com.br

Movimentação de Pesssoas Físicas
MÉDICOS VETERINÁRIOS - Inscrição
11395- Mariana Saraiva Pedro
11396- Antonio Raphael Cozzolino Rodrigues de Souza
11397- Karine Martins da Silva Cunha
11398- Luciana Eyer Lobosco
11399- Alice Izequiel Vieira
11400-Mariana da Rosa Cabral
11401-Marcele da Costa Quesada
11402- Manuella de Souza Veiga
11403-Natalia Lores Lopes
11404-Luciana Atayde da Hora
11405-Stephany Cassia Marinho Veras
11406- Karla dos Santos Sanches
11407-Anderson Jose dos Santos Baptista
11408-Roberta Rossi Dantas
11409-Norberto Boechat de Moraes Ribeiro Filho
11410-Ligia Batista Barbosa
11411-Mauricio Rangel Vivas
11412-Patricia Silva Tostes
11413-Marcos Lourenço de Paula Nunes
11414-Patricia Mara Neves Soares
11415-Thais Abreu di Martino
11416-Livia dos Santos Pereira
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11417-Ludmila Silva do Nascimento
11418-Danilo Cesar Barbosa Aguiar
11419-Guilherme Rodrigues de Mello
11420-Isabella M.S. Mayor da Motta Rodrigues
11421-Renata Lanna dos Santos
11422-Daniele Sant`Anna Lessa
11423-Guilherme Cadiz Walsh Furtado
11424-Alexandre Portela Veiga
11425-Nathalia Costa da Silva Borges
11426-Fausto Yudi Saito
11427-Marianna do Carmo Dias
11428-Priscila de Freitas Ribeiro
11429-Vivian Gonzalez Dias
11430-Crystiane Carvalho Magno
11431-Mariana Barbosa Camargo
11432-Ana Caroline de Sá Machado
11433-Filipe Faber Marelli
11434-Bruna Leal Rodrigues
11435-Mariana Máximo da Silveira
11436-Raphael Frederico Coimbra Capobianco
11437-Maria Raquel Silva
11438-Ronaldo Nassif Junior
11439-Leandro Fontinhas Rasel
11440-Sergio Miranda Folly Junior

11441-Fernanda Correia Couto
11442-José Rogério Figueira Tardin
11443-Ana Paula Gouvea Pires
11444-Kaise Kelli Soares Duarte
11445-Dolores Sant`Anna Medeiros
11446-Nathalia Bastos de Queiroz
11447-Helio Bussolo Filho
11448-Raphael Leonardo
11449-Rafael de Aquino Mazzeo
11450-Claudio Sabbatini Capella Lopes

Transferências recebidas de outros
CRMVs
1495 -Hugo Silveira Filho (CRMV-ES)

Transferências concedidas para outros
CRMVs
Não houve

Cancelamentos de inscrição
Não houve

Zootecnistas –Inscrição

Não houve

Cícero Pitombo,
presidente do CRMV-RJ

Palavra do Presidente

Discurso da Posse

N

este início de gestão, mantendo o compromisso
de uma administração transparente e coerente
com suas propostas, estarei reproduzindo o discurso de posse, pronunciado no dia 23/09/2011, como primeiro artigo
desta nova coluna.
“Inicialmente, agradeço a presença de todos e a confiança depositada neste grupo de trabalho que hoje assume o
nosso Conselho. Vivemos em uma nova era. Era de extremos. Era de avanços tecnológicos surpreendentes, de mudanças de paradigmas econômicos incontestáveis, de mudanças geográficas dos centros econômicos.
Os atores produtivos no Brasil investem hoje de forma
segura e constante, em razão das condições favoráveis econômicas do país, também pela força atual de nossa democracia e pela segurança jurídica existente a partir do comprometimento governamental em cumprir os pactos de que
é signatário. A conjuntura econômica brasileira é, inegavelmente, estimulante nos dias que seguem.
A busca pelo desenvolvimento e inovação é uma realidade inescapável. A reboque dos investimentos internos, de
agentes econômicos nacionais, não existe dúvida de que o
Brasil é hoje o destino de uma parte significativa dos recursos e investimentos internacionais.
Os números que hoje se apresentam para o desenvolvimento de nossa área de atuação são extremamente importantes. O avanço nas pesquisas para medicamentos veterinários, já existem projetos e discussões para os genéricos
veterinários e para os produtos para a saúde animal, é incontestável e temos a obrigação, de cunho ético e profissional, de estarmos em consonância com as exigências de
nosso tempo.

Precisamos avançar em nossas
relações institucionais,em nossa
relação com o Conselho Federal e
demais conselhos regionais

Com isso, percebe-se que a demanda por profissionais
capacitados, por profissionais comprometidos com a expertise nas suas respectivas áreas de atuação, a sua constante e
imprescindível busca pela atualização, será largamente distendida e fundamental para atingir o que se busca na nossa
atuação profissional.

Cícero Pitombo tomou posse de Presidente
do CRMV-RJ em 23/09/2011

Precisamos de dinamismo sem perder o conteúdo, sem
nos tornarmos rasos em nosso conhecimento técnico, contarmos com as novas tecnologias sem nos afastarmos das necessidades humanas, uma vez que o Conselho prima, essencialmente, pelo cuidado com os profissionais que o compõe.
Esse compromisso foi, é e será, sempre, de garantir a
busca constante, incessante e inesgotável de atualização
do conhecimento técnico e humano. A medicina veterinária
serve e é amiga apenas daqueles que a tratam com respeito.
E isso significa apenas uma coisa: dedicação.
Lembro-me de um Mestre que me disse certa vez,
quando eu pensava que havia deixado passar uma oportunidade, que nunca era tarde para buscar o nosso sonho e a nossa benfazeja vocação. Ele dizia isso citando
um admirável poeta gaúcho, muito famoso também por
ser um incomparável frasista; “Fugiu de casa aos oitenta
anos, mas fugiu” (Mario Quintana).
É com base nesse princípio, princípio que também sempre
pautou, tenho certeza, a formação de meus colegas, que o
nosso compromisso será sempre de exortação às condições
de aprendizado profissional, um compromisso com a atualização e aperfeiçoamento dos médicos veterinários e zootec-
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Não pretendemos, em hipótese alguma, sermos
um órgão policialesco. É a prevenção que nos
interessa, é a educação profissional e ética que
devemos desenvolver

nistas do nosso Estado, servindo também
como um aglutinador de suas demandas.
Por isso, caros colegas, chegou o momento de avançar. A base já está consolidada. Precisamos avançar em nossas
relações institucionais,em nossa relação
com o Conselho Federal e demais conselhos regionais. Precisamos estreitar relações com outras categorias e com as entidades e associações ligadas a Medicina
Veterinária e a Zootecnia. Queremos
convidá-los para uma grande parceria
em prol de nossas profissões.
Por que o principal avanço deve ser
o com a sociedade.A sociedade precisa
saber realmente todo o potencial de nossas profissões. Precisamos parar de falar
para dentro. A partir do momento que a

sociedade tenha o pleno conhecimento
de tudo que somos capazes de realizar,
seremos reconhecidos e as possibilidades de emprego, concursos e melhoria de
remuneração com certeza, aumentarão.
Precisamos dar maior visibilidade as
nossas ações e aprimorar a relação com
a própria classe.
Entre as propostas, a criação de
escritórios regionais já está se consolidando, e tenho o prazer de anunciar,
em primeira mão, que o Município de
Cachoeiras de Macacú, administrado
pelo médico veterinário e amigo Rafael
Miranda, será o primeiro a receber uma
unidade de nosso conselho.
Não pretendemos, em hipótese alguma, sermos um órgão policialesco. É a

prevenção que nos interessa, é a educação profissional e ética que devemos desenvolver, sem fugirmos dos objetivos primários de um órgão regulador de classe. A
sociedade clama por exemplos de altivez
e faremos a nossa parte por meio de um
Conselho integrado com essa sociedade,
pois somos também a própria sociedade.
Saibam ser condição inabalável de
nosso Conselho fazer o que tiver que
ser feito para alcançar o nosso objetivo.
Não seremos de forma alguma omissos,
pois como diz o provébio chinês: “Quem
decide pode errar, quem não decide já
errou”.
Muito obrigado! Contem comigo e
com este grupo e venham participar conosco desta grande caminhada”.

Nova Diretoria e Conselheiros do CRMV-RJ assumem gestão 2011-2014
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Nova Diretoria e Conselheiros do CRMV-RJ tomam posse

C

ícero Araújo Pitombo tomou posse como Presidente do CRMV-RJ no dia 23 de setembro, em Sessão
Plenária Ordinária que aconteceu no salão social do Praia
Clube São Francisco, em Niterói. Compõe-se da Diretoria o
Vice-Presidente Marcelo Hauaji de Sá Pacheco, a Secretária
Geral Cristina Silva Grootenboer e o Tesoureiro Sergio Henrique Emerick. São os seguintes Conselheiros Efetivos: Eulógio

Carlos Queiroz de Carvalho, Irineu Machado Benevides Filho,
Ismar Araujo de Moraes, Jonimar Pereira Paiva, José Luis Peçanha Rosa e Paulo Henrique Pereira de Moraes. Já os Conselheiros Suplentes são: Daniele Medeiros Novellino, Gustavo
Almeida Gonçalves, Jorge Antonio de Moura Teixeira, Marcio
Pinto de Castro, Regina Helena Ruckert Ramadinha e Renato
Borges Pacheco.

A mesa da solenidade de posse foi composta pelos seguintes participantes: (da esq. para dir) a Presidente do CRMV-SE Jeanne de Souza e
Silva, representando os conselhos regionais, o Prefeito Universitário da UFF Mário Augusto Ronconi, o Prefeito do Município de Cachoeiras
de Macacu Rafael Miranda, o Secretário do Estado do RJ de Desenvolvimento Regional Felipe Peixoto, o Presidente do CRMV-RJ eleito Cícero
Pitombo que assume a gestão de 2011-2014, Romulo Spinelli que deixa o cargo de Presidente do CRMV-RJ, o Presidente CFMV Benedito
Arruda Fortes, a Diretora da Faculdade de Medicina Veterinária da UFF Nádia Almosny, o Presidente AMVERJ Aristeu Pessanha Gonçalves, o
Presidente da Associação dos Criadores do Estado do RJ Flávio Tavares Fernandes e o Superintendente de Defesa
Agropecuária do Estado do RJ Paulo Henrique Pereira de Moraes.

Acredito que esta nova Diretoria que
assume o CRMV-RJ executará um primoroso
trabalho pelos próximos três anos. Os
novos gestores certamente valorizarão esta
ciência médica em nossa região e buscarão
excelência no cuidado e saúde dos animais
(Secretário do Estado do RJ de Desenvolvimento Regional
Felipe Peixoto)

Cícero Pitombo, Mário Ronconi, Felipe Peixoto e Rafael Miranda

Sergio Emerick, Irineu Machado e Marcelo Pacheco

Na qualidade de Presidente da AMVERJ
e ex-presidente do CRMV-RJ, parabenizo
ao Presidente e toda sua Diretoria,
pelo exemplo jovem que compõem os
membros, que com garra e vontade de
liderar, apresentam novas ideias ao CRMVRJ. Em nome das Entidades da Medicina
Veterinária, disse aos presentes de nossos
anseios e expectativas em face desta nova
Diretoria. Com certeza, a sociedade e os
profissionais deveriam acreditar e colaborar
com estes jovens empreendedores”
(Aristeu Pessanha Gonçalves – Presidente da Academia de
Medicina Veterinária no Estado do Rio de Janeiro - AMVERJ)
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Rafael Miranda, Carlos Eduardo Oliveira, Márcio Pinto, Marcelo
Ribeiro e Carlos Eduardo.

Marcos Pacheco, Plínio Leite, Carlos Picoreli, Gilberto Moyses e
Flávio Tavares

Gostaria de falar sobre a importância
do Médico Veterinário para a
sociedade atual e futura e o desafio
para os representantes da classe.
Produzir alimentos em quantidade
que permita satisfazer a necessidade
do ser humano é segurança alimentar,
tão perseguida e ainda não satisfeita.
Quando se busca colocar no mercado
consumidor a proteína nobre, que
é a proteína animal, em condições
de consumo estamos falando de
inocuidade dos alimentos. Quando se
trata da saúde animal, independente
se destinado à produção de alimentos,
de lazer, de companhia, de educação,
estamos falando, a um só tempo, de
saúde animal e saúde humana.

Jonimar Paiva, Regina Ramadinha, Renato Campello, Anna Paula
Barreira e Luiz Sergio Ramadinha

A posse da nova diretoria do CRMVRJ,foi muito prestigiada pelos colegas e
autoridades convidadas. Tenho certeza
no sucesso desta nova equipe, com a
coordenação do Professor Cicero Pitombo,
meu ex-aluno ,do qual tive o prazer em
ser seu paraninfo de formatura.
Nessa nova diretoria encontramos colegas
ligados ao magistério superior que darão
ênfase ao projeto,prestigiando os colegas
do interior com os cursos de ensino
continuado.
Agora com a inauguração da nova sede,a
Diretoria terá mais espaço para cursos
e palestras tão importantes para as
diferentes áreas da nossa profissão.
(Mario A. Ronconi - Médico Veterinário e Prefeito
Universitário da UFF)

(Presidente do CFMV Benedito Fortes em discurso
na solenidade de Posse)
Funcionárias do Conselho: Kátia Brito, Elieth Jorge e Solange Buckley
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Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado Rio de Janeiro
Balanço Financeiro – Julho/2011
Receita
Receita orçamentária
Receitas correntes
		 Receita de contribuições
Receitas patrimonial
		 Receitas de serviços
		 Outras receitas correntes

131.719,34
131.719,34
43.384,53
29.903,78
15.302,22
43.128,81

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

234.722,51
0,00
5.062,17
148.831,50
43.468,28
4.985,80
32.374,76

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

Total

3.597.004,23
79.642,04
24.503,91
6.979,99
0,00
3.485.878,29

3.963.446,08

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

581.845,53
226.428,27
251.614,03
330.231,50
330.231,50

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

316.154,29
60,67
3.361,76
235.527,91
34.773,88
6.287,36
36.142,71

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

Total

3.065.446,26
127.133,01
8.793,90
4.880,00
0,00
2.924.639,35

Zootecnia

Jamil Monte Braz
Zootecnista, M.Sc.

Meio ambiente e produção industrial de
alimentos para animais

A

formulação de rações comerciais é influenciada pelo meio ambiente, quando a oferta de ingredientes utilizados nas formulações, como milho, soja,
entre outros, é alterada. Seja em função da sazonalidade, que pode de certa forma
ser previsto, ou devido a intempéries como chuva, seca, ventanias, geadas, ou de
pragas nas plantações. A oferta de ingredientes pode diminuir mesmo em época de
maior produção de determinada cultura.
Os teores nutricionais de um ingrediente podem variar consideravelmente em
função de diversos fatores, como clima e solo local, adubação, manejo da cultura e
do solo, armazenamento, entre outros. As quantidades de amido em ingredientes
como trigo e farelo de arroz, por exemplo, podem variar de 16 até 40%, dependendo
da variedade escolhida, das condições de crescimento e das condições de moagem.
As empresas produtoras de rações comerciais podem adequar sua produção, mudando a porcentagem de inclusão de cada ingrediente na formulação da ração em
função da oferta e preço desses ingredientes, são variações pequenas dentro da formulação, na maioria das vezes não comprometendo a qualidade do alimento.

As empresas produtoras de rações comerciais podem
adequar sua produção, mudando a porcentagem de
inclusão de cada ingrediente na formulação da ração
em função da oferta e preço desses ingredientes, são
variações pequenas dentro da formulação, na maioria
das vezes não comprometendo a qualidade do alimento

3.963.446,08
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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Distribuição Gratuita

O amido, além de importante fonte de energia, atua também na expansão e nas
características ligantes da ração, durante o processamento industrial. A inclusão de
amido pode variar de 5 a 60% de inclusão na formulação de rações para animais de
companhia e para animais de produção. Teores definidos pelos requerimentos nutricionais do animal e pelo volume de massa desejado no produto, normalmente se encontram em torno de 30 a 40% em rações para gatos e para cães. Rações para animais
aquáticos devem ter pelo menos 20% de amido em sua formulação, para garantir
propriedades de permanecer tempo considerável na superfície e no corpo d’água.
As fontes de proteína em rações, entre fontes protéicas animais e vegetais, são incluídas, de forma geral, entre 25 a 70% na formulação. As proteínas vegetais, como
farelo de soja, farinha de glúten de trigo e de milho, não podem ser utilizadas sem a adição de proteínas animais por não conseguirem, sozinhas, alcançar os níveis adequados
de aminoácidos essenciais para algumas espécies. Contribuem significativamente no
aspecto estrutural, nutricional e nas características ligantes das rações. Lipídios formam
complexos com amido e proteínas durante a extrusão, no processamento industrial, e
são adicionados sobre a ração após a secagem e resfriamento, funcionando como palatabilizante, influenciando as características finais do produto.
Alterar condições de processamento e de formulação da ração em função da escolha ou da oferta de ingredientes é um desafio, levando-se em conta que devem ser
mantidos custos mínimos de formulação e de operação, mantendo os padrões de alta
qualidade do alimento. A seleção dos ingredientes tem forte influência no processamento, na uniformidade da textura do produto final, na qualidade nutricional e na
viabilidade econômica de uma ração.

ERRATA
Na edição de Setembro/2011, página 06, onde se lê 1407 empresas fiscalizadas,
leia-se 1407 empresas registradas após a fiscalização.
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CRMV-RJ em parceria com Associação dos Criadores
de Nelore do Brasil promove evento de Pecuária Sustentável

N

os dias 10 e 11/10, cerca de
50 pessoas participaram do
Workshop Pecuária Sustentável, uma
iniciativa do CRMV-RJ em parceria com
a Associação dos Criadores de Nelore
do Brasil (ACNB) com realização da Universidade do Boi e da Carne. O evento
aconteceu no auditório do CRMV-RJ, no
Centro do Rio de Janeiro. O evento debateu conceitos técnicos e medidas práticas
que contribuem para a desmistificação e
consolidação da atividade pecuária sustentável, socialmente justa, ambientalmente correta e economicamente viável.
A abertura do workshop contou com a
presença do Presidente do CRMV-RJ Cícero Pitombo, do Vice-Presidente do CRMVRJ Marcelo Pacheco, do Superintendente
do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) Pedro Cabral, do
Presidente da AMVERJ Aristeu Pessanha
Gonçalves, do Gerente Executivo da ACNB
André Locateli, do Coordenador de Curso
de Graduação em Medicina Veterinária
do Centro Universitário Serra dos Órgãos
(UNIFESO) André Vianna Martins, do Coordenador do Programa Rio Genética do
Estado do RJ Luiz Altamiro.
Na ocasião, o Superintendente do
MAPA Pedro Cabral afirmou que “debater
a pecuária sustentável no Estado do RJ é
um começo para inserir o RJ na matriz na-

André Locateli, Aristeu Pessanha, Pedro Cabral, Cícero Pitombo e Marcelo Pacheco

cional do agronegócio. O RJ aparece como
um estado consumidor com um percentual de 80% de outras regiões do Brasil. Realizar eventos que incentivem a pecuária no
estado é um primeiro passo para aumentar a produção regional quantitativamente e qualitativamente. Iniciativas como
essa apoiada pelo CRMV-RJ, é de grande
importância para o agronegócio nacional,
pois é um despertar para a produção fluminense, como um todo, que fortalecerá
o cenário nacional. Esse workshop é uma
maneira de debater a produção de carne
no RJ com interface com o meio acadêmico, pecuarista e técnicos, além de formar e
capacitar gestores”.
O Gerente Executivo da ACNB André
Locateli explicou que “o propósito da
Universidade do Boi e da Carne é ser o
facilitador e disseminador do conhecimento, estimulamos a troca de saberes
entre instituições, empresas e produto-

res e/ou técnicos. Estimular o debate
para incentivar os produtores fluminenses a desenvolver a atividade pecuária
adotando práticas que favorecem a sustentabilidade”.
Já o Prof. André Vianna Martins da
UNIFESO falou que “esse evento é importante para aproximar o estudante
da cadeia produtiva do agronegócio
e da também da gestão. A participação de docentes como palestrantes do
workshop contribui com o olhar do ensino e da pesquisa na aplicabilidade da
atividade pecuarista”.
Por fim, o Presidente da ACNB, Felipe Picciani, que falou através de uma
entrevista por telefone, que “a ACNB
está feliz em poder realizar esse evento
de importância para o setor, e isso não
seria possível, sem o apoio do CRMV-RJ,
a quem fazemos um agradecimento, ao
Presidente, Cícero Pitombo”.

Prefeitura do Rio de Janeiro divulga Nota Técnica de prevenção e
controle da Leishmaniose Visceral após foco urbano em bairro do Caju

E

stá disponível no site do
CRMV-RJ a NOTA TÉCNICA
nº01/2011/S/SUBVISA/SVFSZ com orientações sobre a vigilância, prevenção e
controle da Leishmaniose Visceral (LV)
em caninos, no município do Rio de Janeiro (MRJ), em virtude da confirmação
de transmissão canina da doença, no
bairro do Caju- Área Programática 1.0.
Em junho de 2011, foram confirmados 25 casos de LV em cães oriundos
do bairro do Caju. A pesquisa parasitológica realizada confirmou a infecção
destes animais por Leishmania chagasi
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e a pesquisa entomológica conduzida
no local evidenciou a presença do vetor
Lutzomia longipalpis, caracterizando assim, como o primeiro foco urbano com
transmissão de LV canina no município
do Rio de Janeiro.

penham importante papel na vigilância
epidemiológica de zoonoses, divulga as
orientações sobre a ocorrência dos casos
de Leishmaniose Visceral Canina, para
que fiquem em alerta e saibam como
proceder no caso de uma suspeita clínica.

Para complementar as atividades
preconizadas pelo Ministério da Saúde
que visam o diagnóstico e tratamento
precoce dos casos humanos, bem como
a diminuição dos riscos de transmissão
através do controle de reservatórios e de
vetores, a SUBVISA, considerando que
os médicos veterinários clínicos desem-

Leia a Nota técnica na íntegra: Acesse WWW.crmvrj.org.br e entre na secção
Destaques (ao lado direito da página) e
clique em NOTA TÉCNICA nº01/2011/S/
SUBVISA/SVFSZ.
Tatiana Rezende Vieira
Superintendente da Superintendência
de Vigilância e Fiscalização Sanitária em
Zoonoses –SUBVISA/SMSDC

