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Solenidade de posse da
gestão 2014/2017
Na noite do último dia 18 de setembro
foi realizada a solenidade de posse
da nova gestão do CRMV-RJ no Praia
Clube São Francisco, em Niterói. Com
uma equipe renovada, o presidente
Cícero Pitombo, o vice-presidente
Marcelo Pacheco, o secretário-geral
Irineu Benevides e o tesoureiro
Sérgio Emerick foram reconduzidos
aos cargos. Na ocasião, os novos
diretores e conselheiros receberam
seus certificados.

PÁGINAS 04 e 05

Posse da nova gestão capitaneada pelo presidente reconduzido Cícero Pitombo

Curso Básico de
Responsabilidade
Técnica Online

Hospedagens para
pequenos animais
investem em variedade

Iniciado em 2013, o curso vem sendo
realizado presencialmente no auditório do próprio CRMV-RJ. Com o espaço
limitado a 50 profissionais por turma,
o Conselho passou a realizar até duas
vezes por mês. Porém, com o objetivo
de atingir um público maior, o CRMVRJ passou os últimos meses desenvolvendo um novo sistema para oferecer
o curso online.

O Brasil é um dos maiores mercados
PET do mundo. Para sustentar essa
grande demanda, empresas vêm investindo pesado em infraestrutura,
equipamentos e recursos humanos
para oferecer os melhores serviços.
Mas o principal investimento atual é
na variedade de serviços prestados.

PÁGINA 02

PÁGINA 06

CRMV-RJ
homenageia
Médicos Veterinários
pelo seu dia
Entre os dias 09 e 15 de setembro,
o CRMV-RJ promoveu uma série de
eventos em homenagem ao Dia do
Médico Veterinário. Destaques na
profissão durante o ano receberam
homenagens.
PÁGS. 07 e 08

Curso Básico de
Responsabilidade Técnica
ganha versão online
C

om cerca de 1.287 inscritos e 1.026 profissionais veterinários ou zootecnistas comparecendo, o Curso Básico de Responsabilidade Técnica presencial foi realizado em 24 ocasiões.
Iniciado em 2013, o curso vem sendo realizado presencialmente no auditório
do próprio CRMV-RJ. Com o espaço limitado a 50 profissionais por turma, o
Conselho passou a realizar até duas vezes por mês.

Porém, com o objetivo de atingir um público maior, o CRMV-RJ passou os últimos meses desenvolvendo um novo sistema para oferecer o curso online.
Além da vídeo, o curso online oferece um fórum de debates para tirar dúvidas,
além de uma apostila que pode ser impressa pelo aluno.

“O sistema foi cuidadosamente trabalhado para oferecer um curso de qualidade como se o aluno estivesse presencialmente. É uma forma de oferecer o
curso aos profissionais sem que eles tenham que se deslocar até o Conselho.
Vamos manter a versão presencial paralelamente ao online”, explica o secretário-geral Irineu Benevides.

Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado do Rio de Janeiro
Balanço Financeiro – Setembro/2013

RECEITA
Receita orçamentária................................................................... 77.845,69
Receita realizada............................................................................ 77.845,69
Receitas correntes......................................................................... 77.845,69
Receita de contribuições..............................................................58.076,36
Contribuições de interesse
das categorias profissionais........................................................58.076,36
Anuidades Pessoas Físicas..........................................................58.076,36
Receitas de serviços.........................................................................1.027,00
Receitas diversas de serviços.........................................................1.027,00
Receitas financeiras........................................................................12.081,77
Remuneração de Dep. Banc. e Aplicações Financeiras...........12.081,77
Rendimentos de aplicações...........................................................12.081,77
Outras receitas correntes..............................................................6.660,56
Dívida ativa........................................................................................6.660,56
Recebimentos Extraorçamentários.........................................446.607,78
Saldo em espécie do exercício anterior................................2.042.161,44
TOTAL........................................................................................... 2.566.614,91

DESPESA
Despesa orçamentária................................................................341.032,60
Crédito empenhado liquidado...................................................341.032,60
Despesas correntes.....................................................................341.032,60
Pessoal, encargos e benefícios...................................................131.778,28
Uso de bens e serviços..................................................................199.751,16
Tributárias contributivas....................................................................126,20
Demais despesas correntes...........................................................9.376,96
Pagamentos extraorçamentários.............................................450.204,77
Saldos em espécie do exercício seguinte.............................1.775.377,54
TOTAL........................................................................................... 2.566.614,91

O “Milho” e a
importância do
profissional zootecnista
A

demanda da produção do milho voltado para a indústria de rações
para equinos ainda é pequena comparada a aves e suínos. Mas considerando os seus números, trata-se de um mercado promissor,visto
que o agronegócio do cavalo é crescente, sendo capaz de consumir 1
milhão de ton/anuais de concentrado (Lima et al. 2006).

Visando a importância do grão na indústria, o trabalho do profissional de zootecnia se faz necessário no que diz respeito à contaminações por microtoxinas, uma vez que os equinos são mais sensíveis a
intoxicações. No Brasil, as leis de regulamentação sanitária estabelecem o nível máximo dessas toxinas permitidas nas rações, baseadas
nas leis europeias, e, juntamente com as leis, um plano de novos limites de tolerância que está sendo implementado gradativamente até o
ano de 2016.
“Ainda há a necessidade de mais estudos serem feitos em relação às
consequências dessas toxinas no sistema digestivo. Somente o avanço do conhecimento garantirá a qualidade dos alimentos e a saúde
dos equinos”, destaca o Dr. Vinicius Pimentel Silva, do Instituto de
Zootecnia/ Departamento de Nutrição Animal e Pastagens – UFRRJ/
UnMinho.
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PALAVRA DO PRESIDENTE
Cícero Pitombo | CRMV-RJ 3.562

Trabalho pela frente
É com grande satisfação que recebo a incumbência de mais uma vez conduzir o
CRMV-RJ no cargo de presidente nos anos
vindouros com um novo grupo, capitaneado por esse mesmo presidente e que foi
renovado em 50%.

C

abe um esclarecimento do porque renovar tanto?
Renovamos porque acreditamos no sucesso do projeto, temos segurança de que estamos no caminho certo,
precisamos dar continuidade a ele e não pregar o continuísmo fisiológico.
De fato, é uma honra ter sido reconduzido a esse cargo, para mais uma gestão, tendo como Diretores e
Conselheiros profissionais de uma importância expressiva, importância essa reconhecida em todo o nosso meio.

No nosso projeto desejávamos o desenvolvimento institucional, buscando um aprimoramento no relacionamento com o nosso Conselho Federal, com as entidades de
classe, com as entidades de ensino e com as autoridades,
legislativa e executiva. Uma gestão moderna, atual e em
consonância com os desafios de nossa época.
Durante esse período procuramos apresentar à sociedade
o valor do médico veterinário por meio do projeto Valor
Veterinário, onde tivemos enorme aceitação e reconhecimento de toda a classe em relação ao aproveitamento que
se tem dos eventos por nós lançados.

Desenvolvemos a Casa do Médico Veterinário e do
Zootecnista, ação vitoriosa que levou o Conselho a municípios que nunca receberam nossa instituição Foram 30
edições em 19 municípios,atingindo todas as áreas do
Estado.
Juntamente a essas medidas, participamos ativamente
da aprovação do SuperSimples, lançando o movimento
Todos pelo Simples, o que significou um ganho relevante
para toda a classe veterinária.

Devemos consolidar, com esse novo grupo,as nossas
conquistas,mas devemos também corrigir erros,inovar e
avançar.
Avançar nas questões administrativas, procurando, dentro da legislação vigente,informatizar ao máximo nossos
procedimentos. Avançar no modelo de fiscalização.

Precisamos discutir o futuro das profissões, do mercado
de trabalho. Discutir com no CFMV e demais regionais as
questões que nos afligem. É inadmissível, para qualquer
país, 212 escolas de veterinária e quase 100 de zootecnia. Essa história de que o próprio mercado regula é uma
inverdade. Precisamos ter a prova de proficiência já. O
Congresso não pode virar as costas para a sociedade.
Estamos no segundo maior mercado PET do mundo e no
principal do agronegócio. Nossas profissões são fundamentais para que esse mercados girem.
Contamos com todos nessa nova caminhada.
Boa leitura!

Atividades e Notícias
Fiscalização em Paquetá

Palestra

A equipe de Fiscalização do CRMV-RJ realizou uma
vistoria no dia 22 de agosto para avaliação das condições sanitárias e de bem estar dos cavalos que são
utilizados nas charretes para passeios turísticos na
Ilha de Paquetá.

Em parceria com o Sebrae/RJ, o CRMV-RJ realizou o
café empresarial com palestra sobre o tema: “Medicina
Veterinária no Simples Nacional”. O evento foi realizado no auditório do Sebrae/RJ e contou com a presença de cerca de 82 profissionais que tiraram algumas
dúvidas sobre a inserção da medicina veterinária
no Simples Nacional,
sistema de tributação
diferenciado para as
micro e pequenas empresas que unifica oito
impostos em um único
boleto e reduz a carga Palestra “Medicina Veterinária
tributária.
no Simples Nacional” no Sebrae/RJ

A agente de Fiscalização do CRMV-RJ, Priscila Andreoli
foi acompanhada das Médicas Veterinárias Dra. Jane
Silva Maia Castro (membro da Comissão Estadual de
Saúde Ambiental) e Dra. Sandra M. G. Thomé (presidente da Comissão Estadual de Saúde Ambiental).
Em avaliação das condições a equipe sugeriu uma adequação à legislação em vigor para o ambiente, para o
bem estar dos animais, para as pessoas que conduzem
esses cavalos e para a saúde pública.
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Equipe renovada toma
posse para gestão 2014/17

Equipe renovada
para nova gestão
do CRMV-RJ

Dra. Leila Gatti
representou
as instituições
de ensino na
cerimônia

Dirigentes de outros Conselhos
prestigiaram o evento

Presidente reconduzido ao cargo, Cícero Pitombo ao lado do
Deputado Estadual Felipe Peixoto

Dr. Aristeu Pessanha, presidente da
AMVERJ ao lado do secretário-geral do
CRMV-RJ, Irineu Benevides
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De pai para filho:
Aristeu Pessanha
homenageia seu
filho, o conselheiro
Gustavo Almeida

Dr. Fábio Ascoli, Dr. Alcides Pissinati,
Dr. Claudio Vicente e Dr. Ismar Moraes

Dra. Phyllis Catharina Romijn, Cel. Baeta
Neves e a chefe de gabinete Kátia Brito
Dr. Carlos Alberto Magioli,
Dra. Fernanda Barcelos e
Dr. Marcelo Drummond

Luiz Fernando Albuquerque ao
lado de Cícero Pitombo

Profissionais
prestigiaram o
evento de posse

Equipe de funcionários do CRMV-RJ também esteve presente

Dr. Sérgio Emerick permanece no cargo
de Tesoureiro e recebeu homenagem das
mãos do Dr. Aristeu Pessanha
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2014
Evento “Um
Mundo, Uma Só
Saúde” realizado
dia 06 de setembro
em Niterói

Dr. Aristeu Pessanha,
Cel. Baeta Neves,
Dr. Cícero Pitombo e
Dr. Rogério Alvarez
prestigiaram o evento

Atendimento Administrativo do
secretário-geral do CRMV-RJ,
Irineu Benevides na Casa do Médico
Veterinário e Zootecnista em Araruama,
realizada entre 25 e 27 de setembro

O vice-presidente Marcelo Pacheco, o
secretário-geral Irineu Benevides e o
conselheiro Ismar Moraes estiveram
presentes junto a alunos da UFF e o
Instituto Vital Brazil

O Brasil é um dos maiores mercados
PET do mundo. Para sustentar essa
grande demanda, empresas vêm investindo pesado em infraestrutura,
equipamentos e recursos humanos
para oferecer os melhores serviços.

M

as o principal investimento atual é na variedade de serviços prestados. Empresas
especializadas em hospedagem para pequenos
animais estão apostando em tratamentos de
recuperação, de recreação, adestramento, saúde e até reprodução.

Segundo a Dra. Christiana Noronha, do Club
Pet, quanto maior a variedade de serviços
prestados em um local, maior a probabilidade
de fidelização do cliente.
“Além de facilitar para os donos, é melhor para
os animais que ficam mais acostumados com o
ambiente e com a equipe. Aqui, por exemplo,
oferecemos desde daycare, que também chamamos de creche, até fisioterapia e tratamentos reprodutivos”, explica Christiana.
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Fotos:

Hospedagens para pequenos
animais investem em variedade

Profissionais destaques durante
o ano são homenageados pelo
Dia do Médico Veterinário

Dra. Phyllis Catharina Romijn e Dr. Wilson Roberto de
Sá (direita) receberam o Prêmio Honra ao Mérito Médico
Veterinário e o Professor Claudio Baptista de Carvalho (ao
centro) recebeu o Prêmio Médico Veterinário Educador

Sérgio Dias do Sindan, Ricardo Siqueira ao lado do
Dr. Wanderley Severo dos Santos Junior ( Prêmio
Destaque Médico Veterinário em parceria com o
SINDAN na Área de Pequenos Animais) e seu pai

Prêmio Destaque Médico Veterinário em parceria
com o SINDAN na Área de Pesquisa : Dra. Monica
Queiroz de Freitas

Prêmio Destaque Médico Veterinário em parceria
com o SINDAN na Área de Equinocultura : Dr. Sergio
Eduardo Lima de Alencar (ao centro) ao lado de
Sérgio Dias (esquerda) e André Viana (direita)

Prêmio Destaque Médico Veterinário em parceria
com o SINDAN na Área de Saúde Pública : Dr. Fabiano
Borges Figueiredo (ao centro)

Prêmio Destaque Médico Veterinário em parceria
com o SINDAN na Área de Bovinocultura : Dr. Rodrigo
Coutinho (ao centro)

Prêmio Honra Ao Mérito AMVERJ: Dra. Lia Marcia de
Paula Bruno

Prêmio Honra Ao Mérito AMVERJ: Dr. Ricardo Soares
dos Santos entregue pelo Dr. José Freire de Faria

Prêmio Honra Ao Mérito AMVERJ: Dr. Silvio Valle
Moreira recebeu das mãos do Dr. Alcides Pissinati

Membro Benemérito da AMVERJ: Dr. Bernardino
Alves de Souza Netto (à direita)

Membro Benemérito da AMVERJ: Dr. Érico Teixeira
Vital Brazil entregue pelo presidente do Instituto
Vital Brazil, Antônio JoaquimWerneck

Fotos:

Dr. Alberto Mofati recebeu o Prêmio Honra ao Mérito
– Claude Bourgelat (parceiro da veterinária) das
mãos do Deputado Estadual Christino Áureo
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Fotos:

Profissionais destaques
durante o ano
são homenageados pelo
Dia do Médico Veterinário

Membro Honorário da AMVERJ: Dra. Maria Cristina
Schneider (à direita)

Almoço de confraternização dos Médicos
Veterinários em Niterói, no Restaurante À Mineira

Vereadora Leila do Flamengo entregou a Medalha
São Francisco de Assis ao presidente do CRMV-RJ
Cícero Pitombo e da AMVERJ Dr. Aristeu Pessanha

Prêmio Honra ao Mérito Médico Veterinário ao Dr.
Marcos da Silva Freire (à esquerda)

Dra. Ana Maria de Miranda Lima recebeu das mãos
de Jorge Teixeira

Prêmio Clínica Veterinária: Dr. Paulo Renato Lasmar
Rei recebe das mãos de Luís Leal

Prêmio Comunicação: Dr. Luiz Octavio Pires Leal
(ao centro) recebeu das mãos de Cícero Pitombo (à
esquerda) e do Dr. Eduardo Borges (à direita)

Prêmio Jockey Club Brasileiro – Dr. Luiz Flavio Géo
de Siqueira recebeu das mãos de sua esposa Bianca

Prêmio Desenvolvimento da Equideocultura: Dr.
Marcelo Nogueira Viana ao lado do Dr. André Viana

Prêmio Desenvolvimento do Agronegócio: FAERJ
- Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca RJ
recebido pelo presidente Rodolfo Tavares (ao centro)

Prêmio Vigilância Sanitária: Dra. Alessandra Gomes
Pereira

Prêmio Sustentabilidade e Meio Ambiente: Dr. Sergio
de Almeida Braga (à esquerda)

Fotos:

Prêmio Responsabilidade Social: SEBRAE-RJ.
Prêmio entregue ao assessor da presidência, Alvaro
Albuquerque Júnior (ao centro)
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