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EDITORIAL
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Rodrigo Lorenzoni
Presidente do CRMV-RS
presidente@crmvrs.gov.br

Uma edição cheia de realizações

G 
osto de usar este nobre espaço da publicação também para reforçar o quanto 
devemos ter orgulho da escolha pela Medicina Veterinária e a Zootecnia. A cada dia as 
exercemos com ética, respeito aos animais e ao meio ambiente e fica mais claro que 
somos fundamentais para o desenvolvimento de inúmeros setores da economia do país 

e para o fortalecimento de serviços de promoção e proteção da saúde. Por tudo isso devemos buscar 
sempre a união para que a sociedade veja em nós - médicos veterinários e zootecnistas - confiança e 
profissionalismo.

Acredito que temos criado ferramentas e ações para que esse sentimento de união e fortalecimento 
seja presente. Cumprimos de forma plena nossa função constitucional de fiscalizar e orientar empresas e 
profissionais. Estamos propondo eventos de capacitação, criando materiais técnicos de auxílio e usando 
novas ferramentas de comunicação, como foi o lançamento do Canal do CRMV-RS na Internet. Nele é 
veiculado o programa Saiba+CRMV que terá, ao todo, 32 vídeos com temas específicos para mostrar 

à sociedade o trabalho de cada uma das profissões, além de 
explicar como é a atuação do Conselho, desmistificando que 
existe apenas para fiscalizar e multar. 

Nesta edição também trazemos duas matérias com 
serviços para contribuir  com uma rotina mais tranquila para 
o profissional. Uma das reportagens aborda a publicidade dos 
serviços e negócios. Mostramos o que é permitido e o que não 
é aceito quando o profissional decidir por fazer propaganda, 
em jornal, cartão de visita ou até mesmo na fachada da loja. 
Outro ponto igualmente importante é a formalização da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que está com nova data de vencimento, e exige atenção 
tanto do profissional quanto do empresário. O texto traz um passo-a-passo do procedimento, além dos 
prazos e jornada de trabalho.

A revista também fala sobre outra ferramenta disponível para os colegas, que é o site da Escola 
Superior de Ética. Trata-se de um forte aliado na ideia de fortalecimento das profissões. Nele ficarão 
hospedados artigos técnicos dos mais variados temas, calendário de eventos promovidos pela entidade, 
além de conteúdos referentes às palestras. 

A valorização das categorias passa por oferecermos espaços para a troca de ideias e de proposições 
para a evolução da Medicina Veterinária e da Zootecnia. Sendo assim, a intenção da atual diretoria do 
Conselho é estar ao lado dos profissionais e empresas, defendendo e enaltecendo os que atuam com 
ética e respeito aos animais e à sociedade.

“Acredito que temos 
criado ferramentas e ações 
para que esse sentimento 
de união e fortalecimento 
seja presente”



ENTREVISTA Bernardo Todeschini
Médico Veterinário
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O   médico veterinário Bernardo 
Todeschini    é um dos poucos 

brasileiros que participa das reuniões e debates 
da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). 
Gaúcho de Caxias do Sul e formado pela UFRGS, 
Todeschini é um cidadão do mundo. Já atuou na 
França, Dinamarca,  Austrália e visitou muitos outros 
países, possuindo uma ampla visão sobre sanidade 
animal. Ele acredita que a área internacional é 
uma grande oportunidade para a classe médico-
veterinária, tanto no setor público como privado. 
Processos como o incremento global de circulação 
de mercadorias e pessoas, a internacionalização 
de empresas e a consolidação de organismos 
regulatórios como a Organização Mundial do 
Comércio geraram demanda para um novo tipo 
de profissional. Associar o conhecimento técnico 
a qualificações que envolvem desde negociação 
de contratos e de requisitos sanitários, auditoria, 
certificação e desenvolvimento de programas de 
capacitação de Serviços Veterinários é o desafio.

Todeschini conhece a realidade de diversos países

Sanidade animal brasileira tem reconhecimento mundial

“Nós conduzimos 
um dos maiores 
programas de 
vacinação do 
planeta, temos 
estruturas de 
produção de vacina 
invejáveis”

Como começou esse trabalho focado na 
sanidade animal?

Quando entrei no Ministério da Agricultura trabalhei 
muito na área de trânsito internacional aqui no RS, 
colaborei com Brasília. Depois me afastei do Mapa e fui 
trabalhar no organismo de defesa animal da Austrália. 
Voltando, comecei a trabalhar mais fortemente junto 
com Brasília, mesmo estando aqui no RS, até que em 
2010 se abriu uma seleção para uma posição lá na 
OIE. Foi ótimo. Logo fui para o Departamento Técnico 
Científico que é o núcleo da decisão da OIE em relação 
ao sistema de código sanitário de animais silvestres. Eu 
era o único brasileiro naquela oportunidade. E além da 
América do Sul,  trabalhei com temas relacionados aos 
países da África e da Ásia, o que trouxe uma realidade 
muito interessante que eu não conhecia.

E teve atuação em temas como a aftosa 
também? 

Na época se formou na OIE um grupo de controle 
de enfermidades na fronteira, específico sobre febre
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aftosa, e trabalhei na elaboração do plano do controle 
global da enfermidade. Foi feito com a FAO e também 
foi uma experiência internacional, buscar a realidade de 
todos os países para conseguir elaborar uma estratégia 
que era muito maior. Hoje, além das atribuições que 
tenho no cotidiano, eu também assessoro o diretor do 
Departamento de Saúde animal nas áreas que se referem  
à OIE e ao CVP (Comitê Veterinário Permanente) do 
Mercosul.

Esse seu conhecimento de outras regiões 
contribui para ter um o olhar diferente frente aos 
problemas que o Brasil tem hoje?

Isso oportuniza perceber  não só que distintas 
realidades devem ser encaradas, mas também 
compreender que a solução de qualquer problema de saúde 
animal deve considerar um contexto socioeconômico-
cultural específico. Não exatamente uma flexibilização, 
mas uma compreensão de que existe uma cultura que 
é o arcabouço da produção animal em qualquer lugar 
do mundo.  Essa cultura deve ser considerada tanto no 
planejamento quanto na implementação das estratégias 
de saúde animal, inclusive na construção da legislação.  
Conseguir perceber que o mundo é dinâmico e, enquanto 
técnicos de saúde animal, devemos atuar de maneira 
dinâmica. E isso significa não só atuar na velocidade que 
é necessária, mas com a capacidade de adaptação ao 
progresso que se alcança que é muito rápido.

Esse ‘levar em conta as condições de um país’, é 
algo que o Brasil pode se permitir uma vez que ele é 
um grande player no mercado mundial de produtos 
de origem animal?

Sem dúvidas. Inclusive o Brasil utiliza muito isso. Essa 
aplicação de um conceito técnico e científico definido 
de acordo com a sua realidade específica, considerando 
inclusive a diversidade geográfica e socioeconômica do 
Brasil, é e outra maneira de fazer. Precisamos pensar 
que o nosso trabalho se desenvolve num ambiente global 
no qual existem diversos organismos trabalhando com 
regras definindo mecanismos de controle, processos de 
discussão e procedimentos para soluções de controvérsias 
como OMC, Organização Mundial do Comércio. Cada vez 
mais devemos aplicar localmente aquilo que nós mesmos 
temos que discutir e inserir nossa opinião globalmente.

Em vez de só aplicar as exigências internacionais, 
termos as nossas próprias regras à luz do que 
fazemos aqui, é isso?

Exatamente. Só que por outro lado, nós temos 
que aumentar nossa participação nesses fóruns 
internacionais. E os fóruns internacionais em diversos 
níveis dentro da OMC, a própria OIE, a FAO e o Codex 
Alimentarius são as instituições que representam os seus 
países, o Brasil é membro dessas instituições. Então ele 
deve participar mais ativamente para conseguir propor 
seu posicionamento e levar a sua expertise. Há muita 
experiência técnica, há muita inteligência instalada 
no país e que a gente precisa levar como mensagem 
internacional, porque o Brasil é um grande player, e isso 
ultrapassa a visão nacional. Internacionalmente o país 
é considerado um player muito relevante não somente 
naquilo que se refere à comercialização e entrega de 
produtos de qualidade, mas também à contribuição tanto 
científica quanto na estruturação de regras que o Brasil 
pode e deve ter.

Dentro dessa análise global, como você acredita 
que o mundo vê o serviço oficial no Brasil? 

As evidências mostram que o Brasil progride e é 
uma grande referência. Os países em desenvolvimento 
visualizam um exemplo a ser seguido. Porque nós 
conduzimos um dos maiores programas de vacinação 
do planeta, temos estruturas de produção de vacina 
invejáveis, cadeias de produção organizadas que são 
capazes de equilibrar a sua demanda e definir as entregas 
em nível internacional de maneira extremamente 
precisa. Então é inegável que o Brasil vem trabalhando 
e progredindo. E o reflexo disso faz com que o país seja 
considerado, não só um grande player no setor de proteínas 
de origem animal como todos já sabem, mas também 
está competindo na qualidade.  Esse reposicionamento 
do Brasil, que é relativamente recente, demonstra uma 
maturidade que ultrapassa o setor produtivo e chega no 
nível institucional. Globalmente, o país está percebendo, 
tanto na sua estrutura de produção quanto na sua 
estrutura governamental, que o cenário internacional 
demanda uma ação com um tipo de profissionalismo 
diferente daquele que é exercido quanto tu praticas só o 
comércio nacional. Isso é uma demonstração muito clara 
de maturidade. 



ue a propaganda é 
a alma do negócio 
todo mundo sabe. Só 
que é importante ter 

conhecimento que a publicidade 
de serviços oferecidos por médicos 
veterinários e zootecnistas também 
deve seguir regras e estar de acordo 
com o que determinam os Códigos de 
Ética das profissões. Nos últimos anos, 
o CRMV-RS tem recebido inúmeras 

denúncias sobre irregularidades e 
abusos em propagandas. A maioria 
delas, segundo o coordenador de 
fiscalização e orientação profissional 
do Conselho, Mateus Lange, referem-
se a campanhas de esterilização 
de cães e gatos e oferecimento de 
serviços veterinários gratuitos ou 
abaixo do valor de mercado. 

As Resoluções nº 413/82, 
722/02 e 780/04, todas 

editadas pelo Conselho Federal 
de Medicina Veterinária (CFMV), 
regulamentam a divulgação 
referente a pesquisas, empresas, 
serviços, talonários, e outras 
atividades relacionadas à Medicina 
Veterinária e à Zootecnia.

Este regramento é importante 
para garantir uma condição justa 
e igualitária de divulgação para 
todos os profissionais. 
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FISCALIZAÇÃO

Você sabe fazer a propaganda 
do seu negócio ou serviço?

- Fazer propaganda pessoal, utilizar receituários e 
divulgar de serviços de forma discreta e em termos 
elevados;

- Divulgar nome do responsável técnico (RT) e 
número de registro em anúncios de clínicas, hospitais, 
laboratórios e outras instituições da Medicina 
Veterinária; 

- Pedir autorização formal do proprietário do animal 
para expor imagens do paciente em trabalhos e 
eventos científicos;

- Divulgar especialidade desde que reconhecida pelo 
órgão de classe.

>>Leia mais nas resoluções Resoluções nº 
413/82, 722/02 e 780/04, do CFMV.

- Autorizar a inclusão de seu nome em propaganda 
enganosa;

- Publicar método ou técnica veterinária sem 
comprovação científica;

- Fazer consulta, diagnóstico ou prescrição de 
tratamentos veterinários na imprensa;

- Divulgar, em veículos de comunicação, tabelas de 
honorários ou descontos que infrinjam os valores 
referenciais regionais;

- Prestar serviços veterinários gratuitos ou por preços 
abaixo dos usualmente praticados;

- Veicular publicidade de produtos (logomarca e logotipo) 

O que é permitido: O que não é permitido:

>>Continua na próxima página. 
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Xxxxx

O que não é permitido:

Dicas:

em receituários, laudos, atestados e carteiras de 
vacinação;

- Permitir que seus serviços sejam divulgados como 
gratuitos.

>>Leia mais nas resoluções Resoluções nº 
413/82, 722/02 e 780/04, do CFMV.

Seguindo este modelo de publicidade – 
para o cartão de visita, por exemplo - o 
médico veterinário e o zootecnista ficam 
resguardados e atendem ao Código de 
Ética:

- nome do profissional e número 
do CRMV;
- endereço e telefone;
- serviços oferecidos (usar 
especialidade comprovada e não 
mencionar valores).

Já para as placas de identificação do 
estabelecimento, os seguintes itens 
devem ser observados:

- nome, profissão e número do 
CRMV;
- especialidade comprovada;
- título de formação acadêmica 
mais relevante;
- endereço, telefone, horários 
de atendimento, convênios e 
credenciamentos;
- serviços oferecidos.

>>Continução Evite deslizes
Em tempos de superesposição nas redes sociais, 

o conselheiro e presidente da Comissão do Mercado 
Pet do CRMV-RS, Carlos Guilherme Petrucci dá uma 
importante dica: o profissional precisa ter cautela 
para utilizar fotos de pacientes ou divulgar casos 
clínicos na internet. Essa exposição tanto pode ser 
para demonstrar o resultado de algum tratamento 
ou apenas para fim promocional. Os animais de 
companhia, em sua maioria, são os que mais figuram 
nos perfis das redes sociais. “Além de respeitar 
a legislação, é preciso ter postura profissional e 
preservar o paciente”, comenta. Ele lembra ainda 
que o profissional precisa ter cuidado para não ferir 
as relações de consumo previstas no Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor.

Erroneamente, os profissionais têm usado também 
sites na internet para oferecer serviços à distância. 
Petrucci lembra que o médico veterinário não pode 
oferecer consultoria no lugar de uma consulta 
médica presencial. Na mesma onda, operadoras 
de telefonia móvel e fixa estão vendendo serviços 
de atendimento veterinário através mensagens de 
texto e por operadoras de telemarketing. “Frente 
ao Código de Ética da Medicina Veterinária, isso 
é condenável, uma vez que é vedado receitar sem 
prévio exame clínico do paciente”, também pontuou 
o coordenador técnico de fiscalização e orientação 
profissional do Conselho, Mateus Lange. O CRMV-
RS está atento a esta prática. “Recebemos muitas 
denúncias, especialmente pelo Facebook. As 
operadoras estão sendo notificadas”, afirma Lange. 

Por menor que seja o deslize, o profissional 
deve ter consciência de que comete falta ética e 
pode ser penalizado se não seguir as determinações 
das Resoluções do CFMV e o Código de Ética da 
Medicina Veterinária e da Zootecnia. A gravidade 
da infração será caracterizada em decorrência 
de análise dos fatos, das causas do dano e suas 
consequências, variando entre advertência 
confidencial até a cassação do exercício profissional. 
Por isso, é fundamental que a pessoa esteja atenta 
às regras da profissão, pois dessa forma evitará 
processos éticos disciplinares por desconhecimento 
de que tal conduta é vedada pela legislação.
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Anotação de Responsabilidade Técnica:
o que você precisa saber

A Responsabilidade Técnica 
exercida por médico veterinário 
ou zootecnista tem uma função 
primordial: oferecer produtos 
e serviços de qualidade para o 
consumidor. Só que a formalização 
da documentação para o exercício 
da atividade exige atenção a 
prazos, carga-horária e limitação 
de distância entre domicílio e 
empresa. A chamada Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) 
é o documento que comprova 
a vinculação do profissional ao 
estabelecimento e regulariza a 
atuação junto ao CRMV-RS.

O coordenador de fiscalização 
e orientação profissional do 
Conselho, Mateus Lange, conta 
que o documento é individual e o 
responsável técnico é quem deve 
fazer o preenchimento. Para isso, 
é preciso responder o formulário 
específico, disponível no site 
do CRMV-RS, em http://www.
crmvrs.gov.br/formularios.php#, ou 
nas unidades de atendimento do 
Conselho em Caxias do Sul, Passo 
Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa 
Maria e Santana do Livramento. O 
documento, em quatro vias, deve ser 
impresso e entregue ao CRMV. 

É importante lembrar que a 
Responsabilidade Técnica só pode ser 
exercida por profissional regularizado 
com suas obrigações legais junto 
ao CRMV-RS. A ART somente é 
aceita se preencher alguns requisitos 
fundamentais, comenta a gestora da 
Secretaria Geral do CRMV-RS, Carla 
Oliveira. A carga horária mínima 
estabelecida no documento deve ser 
de seis horas semanais e máxima de 

56 horas. Sendo assim, o responsável 
técnico pode optar por atender 
uma ou mais empresas desde que 
não ultrapasse a distância de 120 
quilômetros entre sua residência e 
o estabelecimento. O valor mínimo 
pago ao profissional corresponde a 
um salário mínimo nacional vigente 
para cada seis horas por semana. 
Carla lembra que, recentemente, a 
validade máxima da ART passou para 
12 meses contados a partir da data 
de homologação, sendo obrigatória a 
renovação.

A ART só será homologada após 
a verificação dos dados constantes 
no formulário e o pagamento de taxa  
de R$ 120,00 para novos contratos, 
e R$90,00 para renovação. “Todo 
o processo leva em média 20 
dias, por isso, é importante que o 
profissional procure a autarquia 
com antecedência”, esclarece a 
gestora da Secretaria Geral. Depois 
de finalizado o processo, a empresa 
contratante recebe duas  vias da 
ART homologada e o Certificado de 
Regularidade onde constará o nome 
e número de registro do responsável 
técnico pelo local.

A Anotação pode ser renovada 
sempre que a empresa e o profissional 
julgarem necessário, devendo ser 
respeitado o prazo máximo de um 
ano. Entretanto, se não houver 
interesse das partes em prosseguir 
com o trabalho, é indispensável 
que o profissional dê baixa na ART. 
Existe um formulário específico 
disponível em www.crmvrs.gov.br 
ou nas unidades do Conselho. Mais 
informações através do número (51) 
2104-0570. 

Entenda os tipos de ART:

- Anotação de 
Responsabilidade Técnica: 
usada para estabelecimentos 
que têm registro no CRMV-RS e 
prestam serviços definidos nas Leis 
5.517/68 e  5.550/68. 

- Anotação de 
Responsabilidade Técnica 
Avulsa: utilizada para eventos e 
prestação de serviços temporários, 
tais como eventos equestres, 
feira de filhotes, cursos de auxiliar 
veterinário, entre outros.

- Anotação de Atividade 
Profissional no Serviço 
Federal, Estadual ou 
Municipal: direcionada somente 
aos servidores públicos que atuam 
em locais com atividades ligadas à 
Medicina Veterinária e à Zootecnia, 
tais como biotérios, fundações, 
universidades, Centro de Controle 
de Zoonoses, Serviço de Inspeção 
Municipal, entre outros. 

Saiba mais sobre o assunto:

- Resoluções do CFMV:
683/2001 
1101/2015 
1091/2015 
1041/2013

- Resoluções do CRMV-RS:
02/2005 
07/2008 
09/2009 
13/2010
16/2012
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NOTA TÉCNICA Nº 10/2016
ASSUNTO: Circulação do vírus rábico no Rio Grande do Sul – Situação atual

A raiva é uma zoonose viral que se caracteriza como uma encefalite progressiva aguda e fatal. Todos os mamíferos são 
suscetíveis ao vírus da raiva, exceto roedores sinantrópicos e coelhos. A transmissão se dá pela inoculação do vírus presente na 
saliva e secreções do animal agressor infectado. A infecção geralmente ocorre pela mordedura e raramente pela arranhadura e 
lambedura de mucosas.

Há mais de 30 anos não são relatados casos de raiva humana no Rio Grande do Sul. Entretanto é necessária atenção aos 
acontecimentos ocorridos no Estado. Há circulação viral entre bovinos, equinos e morcegos de diversas espécies em quase todo o 
território gaúcho. Nos anos de 2014 e 2015, foram relatados casos de felinos com raiva provenientes de interações com morcegos 
em áreas urbanas.

Esses dados demonstram que há circulação viral nas áreas rurais e também nas áreas urbanas, onde os principais agentes 
dispersores são os quirópteros. Nas áreas rurais, o responsável pela transmissão da raiva aos herbívoros é o morcego-hematófago 
(Desmodus rotundus) que, devido ao seu hábito alimentar (sangue), tem gerado um grande número de casos. Já nas cidades, 
notadamente, há um incremento na população de morcegos insetívoros e frugívoros, devido a grande oferta de abrigos e 
alimentos. Este fato causa preocupação diante do risco de contaminação com o vírus da raiva em situações e interações com 
felinos e caninos domésticos.

Desse modo, é imprescindível que a Vigilância em Saúde permaneça em constante estado de atenção aos agravos relacionados 
a mamíferos, sejam silvestres, domésticos ou de produção. É fundamental que os atendimentos antirrábicos humanos sejam 
realizados de modo criterioso, registrando-os no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) para que se possa avaliar 
as melhores estratégias no combate a raiva. Reforça-se que todos os casos são de notificação compulsória pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) e a prescrição de tratamento adequada à Norma Técnica da Raiva de 2014.

Ainda, devemos lembrar que a raiva é uma doença imunoprevenível e que a vacinação dos animais torna-se indispensável em 
momentos de escassez de distribuição de imunobiológicos pelo Ministério da Saúde.

Levando em consideração o risco de exposição humana durante a manipulação de animais com sintomatologia nervosa, é 
recomendado o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), o bloqueio vacinal da população e a vacinação dos herbívoros. 
Com relação aos cães e gatos, é imprescindível a vacinação profilática da raiva e deve ser estimulada nos consultórios e nas 
clínicas particulares, sendo recomendada a partir dos 90 ou 120 dias, conforme especificidades de cada produto.

Comissão de Saúde Pública do CRMV-RS: Méd. Vet. Ana Luisa Tartarotti; Méd. Vet. Anne Andrea Dockhorn Marth; Méd. 
Vet. Camila Correa Jacques; Méd. Vet. Celso Bittencourt dos Anjos; Méd. Vet. Jerônimo de Almeida Maroso; Méd. Vet. Maria da 
Graça Becker Dutra; Méd. Vet. Roger Halla.

Porto Alegre, 22 de junho de 2016.

Nota Técnica recomenda vacinação contra a raiva
A Comissão de Saúde Pública do 

CRMV-RS publicou Nota Técnica alertando 
sobre a necessidade de vacinação de cães 
e gatos contra a raiva. A dificuldade de 
localizar vacinas para tratamento humano 
nos postos de saúde da rede pública 
motivou a divulgação do documento. “Com 
a dificuldade no tratamento antirrábico, 
é fundamental reforçar a necessidade 
de imunização de cães e gatos de forma 
preventiva” afirma a presidente da 
Comissão, Camila Corrêa Jacques.

Como há a circulação viral entre 

bovinos, equinos e morcegos, a Comissão 
chama a atenção para os acontecimentos 
envolvendo a zoonose ocorridos no Estado. 
Dados da Secretaria da Agricultura 
apontam a circulação do vírus da raiva 
dos herbívoros em 14 municípios, com o 
registro de aproximadamente 60 mortes 
de bovinos entre janeiro e maio de 2016, 
com uma prevalência maior em municípios 
da região Central do Estado. “A informação 
sobre a suspeita ou ocorrência da doença, 
em qualquer espécie animal é indispensável 
para o controle”, garante Camila. 
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NOTÍCIAS

O 
respaldo técnico 
do órgão regulador 
é um importante 
diferencial para a 

construção do espaço que permitirá 
a formação profissional”. Isso foi 
o que pontuou a coordenadora 
dos ambulatórios veterinários da 
Universidade de Caxias do Sul (UCS), 
Patrícia Bulla, após a avaliação do 
CRMV-RS da planta arquitetônica 
do complexo veterinário que 
funcionará como clínica de pequenos 
animais para fins acadêmicos. O 
empreendimento fará parte do 
Centro de Pesquisa, Diagnóstico e 

Tratamento Veterinário da UCS que 
está em fase de implantação. 

O presidente do CRMV-RS, 
Rodrigo Lorenzoni, e o coordenador 
técnico de fiscalização e orientação 
profissional, Mateus Lange 
avaliaram a planta. Eles levaram em 
consideração áreas como sala de 
atendimento, cirurgia, esterilização 
e recuperação. Segundo Lorenzoni, 
as estruturas do projeto estão 
de acordo com a Resolução nº 
1015, do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária (CFMV). O 
assessoramento técnico do CRMV-
RS é resultado de um Termo de 

Convênio firmado entre as entidades 
no início de 2016 para contribuir na 
construção do hospital-escola da 
UCS. 

O Centro também terá uma 
área de grandes animais para 
atendimento ao público externo. 
O arquiteto Gustavo Lorandi, o 
coordenador administrativo José 
Teixeira Henrique, o professor 
Leandro Ribas, e o assessor da Pró-
Reitoria Acadêmica Rossano Sartori 
também participaram da reunião 
que aconteceu em junho na sede da 
Secretaria Regional do CRMV-RS 
em Caxias do Sul.

Centro de Tratamento Veterinário da 
UCS passa por avaliação do CRMV-RS

Planta atendeu aos requisitos técnicos determinados pelo CFMV

Parceria para fortalecer a Medicina Veterinária
O CRMV-RS e a Associação dos 

Médicos Veterinários de Pequenos Animais 

da Serra Gaúcha (AMVEP) firmaram um 

Convênio de Cooperação Técnica para 

fortalecer a profissão e colaborar com 

a qualificação dos serviços veterinários. 

Os presidentes das entidades, Rodrigo 

Lorenzoni e Luciane Ballardin, assinaram, 

em junho, o Convênio juntamente com a 

conselheira do CRMV-RS, Juliana Milan, 

e a secretária-geral da AMVEP, Raquel 

Redaelli. “A parceria veio para consolidar 

a atuação da associação e promover 

a integração entre os colegas”, disse 

Luciane. Já para Lorenzoni, o convênio 

pode ter efeito também na valorização, na 

defesa da Medicina Veterinária e na união 

da categoria. A médica veterinária Regina 

Costamilan e o coordenador técnico de 

fiscalização e orientação profissional 

do Conselho, Mateus Lange, também 

acompanharam a formalização da parceria. 
Juntas, entidades realizarão eventos 

técnicos para profissionais e estudantes



A  
Escola Superior de 
Ética do Conselho 
agora tem um 
site com inúmeras 

ferramentas para os profissionais e 
estudantes. Lançado recentemente, 
todas as informações sobre palestras 
e serviços que a entidade oferece 
estão disponíveis na página. A 

instituição, que é responsável por 
realizar os eventos do CRMV-RS 
desde 2013, é única entidade de 
capacitação profissional de um 
Conselho de Medicina Veterinária 
do país.  O endereço para acesso é 
crmvrs.gov.br/escola.  

Para promover a sustentabilidade, 
todos os certificados dos eventos 
promovidos pela Escola serão 
disponibilizados no site. Para isso, 
é necessário fornecer o número do 
evento e o código do participante – 
que é enviado pelo setor de eventos 
no momento da inscrição via internet. 
No mesmo local, os interessados 
podem visualizar os cursos 
disponíveis, com a possibilidade de 
conferir a programação completa.

Além disso, os visitantes 

encontram arquivos de mídia, fotos e 
vídeos, e os conteúdos das palestras 
- em pdf - que forem autorizados 
pelos autores para publicação. ”A 
intenção é facilitar a acessibilidade 
para que os profissionais tenham 
proximidade com os diversos 
produtos da Escola de forma ágil e 
simplificada”, afirma o diretor, Luiz 
Pascotini. Outro destaque do site são 
os artigos de médicos veterinários e 
zootecnistas que ficam à disposição 
do internauta. A Escola também vai 
receber, no e-mail escola@crmvrs.
gov.br, sugestões de textos para 
serem publicados. Além disso, existe 
um formulário para que os visitantes 
do site enviem sugestões de assuntos 
para futuros eventos ou dicas para 
melhorias.
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Escola Superior de Ética lança site

Página hospeda Vídeos do Saiba+CRMV

O mais recente produto da 
Escola Superior de Ética é o 
programa Saiba+CRMV - Conexão 
Direta com a Medicina Veterinária 
e a Zootecnia que também está 
disponível no site. O Saiba+CRMV 

é um projeto inovador e o único 
de um Conselho de Veterinária no 
Brasil, conta o diretor da Escola, 
Luiz Pascotini. Veiculado no Canal 
CRMV-RS TV no YouTube, foi 
criado com o objetivo de produzir, 

de forma dinâmica, conteúdo rápido 
e que agregue conhecimento aos 
profissionais e à sociedade. Ao 
todo são 32 vídeos lançados a 
cada quinze dias no YouTube e 
replicados no site da Escola e nas 
redes sociais do Conselho.

Conforme o presidente do 
CRMV-RS, Rodrigo Lorenzoni, 
a iniciativa tem como objetivo 
mostrar aos profissionais 
registrados e também à população 
em geral, “o que faz um Conselho 
que atua em áreas tão abrangentes, 
como a são Medicina Veterinária 
e a Zootecnia”. Nos vídeos, foi 
utilizada uma linguagem informal 
e acessível. Todos os aspectos das 
profissões devem ser abordados ao 
longo da série.



12

uem passa pelas 
Avenidas Padre 
Cacique e Ceará, em 
Porto Alegre, pode ver 

os frontlights que estampam a nova 
campanha publicitária do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária do 
RS. O objetivo é divulgar a importância 
da atuação do CRMV-RS para médicos 
veterinários, zootecnistas e empresas 
registradas da autarquia. Além disso, 
pretende mostrar à sociedade as 
diferentes atividades dos profissionais. 

Em veiculação desde maio, a 
campanha traz o conceito “Com seus 
profissionais. Pela vida”. O presidente 
do CRMV, Rodrigo Lorenzoni, explica 
que existe muita confusão sobre 
o real papel do Conselho e como 
atua na defesa da sociedade. “Com 
a campanha queremos mostrar o 

retorno que o Conselho dá aos seus 
inscritos, em forma de patrimônio 
e fiscalizações, bem como sua 
proximidade com as categorias”, 
conclui.

A campanha também está 
sendo veiculada em algumas 
das principais rádios da Capital, 
com alcance em todo o RS, com 
mensagens sobre fiscalização do 
exercício profissional, proteção da 
sociedade, segurança dos alimentos, 
bem-estar animal, mercado pet, 
entre outros. Ainda fazem parte 
da ação, anúncios nos meios de 
comunicação do CRMV, como a 
revista Veterinária & Zootecnia, 
Informativo Online, site e redes 
sociais. Todas as peças desenvolvidas 
para a ação estão disponíveis no site 
do Conselho, em http://www.crmvrs.

gov.br/campanhas_institucionais.
php. A campanha publicitária foi 
desenvolvida pela Agência Engenho 
de Ideias, de Porto Alegre, vencedora 
da licitação realizada no fim de 2015. 

Na segunda etapa da campanha, 
que entrará no ar no final do ano, 
a mensagem será à sociedade em 
geral. Mostrando que a atuação 
destes profissionais vai muito além 
do atendimento a cães e gatos. 
Segundo Lorenzoni, a atividade de 
médicos veterinários e zootecnistas 
possui inter-relação com a saúde 
humana e meio ambiente. A partir 
de agora, todos os materiais de 
divulgação virão acompanhados do 
slogan: “Responsabilidade e cuidado 
com a vida”, frase simples e direta 
que busca aproximar os profissionais 
do Conselho e da população.

Campanha publicitária mostra 
o trabalho do Conselho

Frontlights, que divulgam o CRMV-RS, estão localizados em pontos de tráfego intenso na Capital
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O 
Brasil possui mais 
de 250 cursos 
de graduação em 
Medicina Veterinária 

e todos estão registrados como 
presenciais. Os dados são do 
Ministério da Educação (MEC). 
Entretanto, a lei permite que as 
instituições de ensino superior 
ofereçam determinadas disciplinas 
na modalidade semipresencial, isto 
é, com base em atividades didáticas 
e unidades de ensino centradas na 
autoaprendizagem. O presidente da 
Comissão de Ensino da Medicina 
Veterinária do CRMV-RS, João 
César Dias Oliveira, explica que 
a metodologia de aprendizado 
mediada pela internet, não pode ser 
superior a 20% da carga horária do 
currículo presencial. 

Levando em conta que uma boa 
formação é essencial para a qualidade 
do exercício profissional, o Conselho 
Federal de Medicina Veterinária 
(CFMV) estabeleceu que algumas 
disciplinas dos cursos de graduação 
em Medicina Veterinária devem ser 
ministradas exclusivamente sob a 
modalidade presencial. A decisão 

motivou a aprovação da Resolução 
nº 1.114, publicada recentemente 
no Diário Oficial da União (DOU). 
A determinação vale para as áreas 
de Saúde Animal, Clínica e Cirurgia 
Veterinárias, Medicina Veterinária 
Preventiva, Saúde Pública, 
Zootecnia, Produção Animal e 
Inspeção e Tecnologia de Produtos 
de Origem Animal. “A normativa vai 
permitir que não ocorram distorções 
no ensino. Servirá também como 
um fundamento para permitir 
as reformas curriculares”, conta 
Oliveira. 

A decisão do CFMV procura 
sensibilizar as instituições de ensino 
superior que aderem ao modelo 
semipresencial ao estabelecer 
diretrizes claras sobre quais temas 
devem ser tratados exclusivamente 
em sala de aula. “O CFMV tem 
consciência da força que possui 
como agente modificador da etapa 
cultural. Por isso entende que 
seu papel é: ditar normativas que 
orientem o ensino da Medicina 
Veterinária”, ressalta presidente da 
Comissão Nacional de Educação 
da Medicina Veterinária do CFMV, 

Felipe Wouk, 
A recomendação do Conselho 

Federal segue a linha de diretrizes 
estabelecidas pela Organização 
Mundial de Saúde Animal (OIE), que 
procuram garantir que os estudantes 
dominem as competências básicas 
do curso de Medicina Veterinária a 
partir do primeiro dia da graduação. 
“As facilidades do ensino à distância 
não podem ser aplicadas em alguns 
casos”, aponta o presidente do 
CRMV-RS, Rodrigo Lorenzoni.

A preocupação com o ensino 
da saúde se mostra pertinente nos 
tempos da crescente informatização 
da educação superior. Em junho 
deste ano, o Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) publicou a Resolução nº 
515, em que se posiciona contrário 
à autorização de todo e qualquer 
curso de graduação da área de 
saúde ministrado na modalidade 
à distância. A resolução do CNS 
ressalta que tais cursos podem 
oferecer prejuízos à “qualidade da 
formação de seus profissionais, 
bem como pelos riscos que estes 
profissionais possam causar à 
sociedade”.

CFMV define disciplinas presenciais 
para cursos de graduação
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Conselho inicia projeto de melhoria 
do ambiente de trabalho

Pequenas atitudes de 
pró-atividade no dia-
a-dia das organizações 
contribuem para 

melhorar as condições de 
trabalho dos colaboradores, 
além de prevenir eventuais 
acidentes. O CRMV-RS implantou 
recentemente a Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (Cipa), 
que tem o objetivo de colocar em 
práticas iniciativas para evitar 
incidentes e doenças decorrentes 
do trabalho. Com isso, preservar a 
vida e a saúde do trabalhador. 

Os colaboradores Felipe 
Moreira Silva, do setor Jurídico, e 
Laiani Bordin, da Secretaria-Geral, 
são os responsáveis pelo trabalho 
que vem sendo desenvolvido no 
Conselho. Ambos passaram por 

um criterioso treinamento com um 
Técnico de Segurança do Trabalho 
para terem conhecimento sobre o 
mapeamento das situações de risco 
do funcionário e estabelecerem 
medidas de redução ou correção 
dos problemas. Com isso, a CIPA 
realizou uma análise e desenhou 
mapas de riscos de acordo com 
cada função e departamento 
do CRMV-RS. Os mapas foram 
distribuídos em todos os ambientes 
da autarquia identificando os 
possíveis riscos que cada área 
pode oferecer. 

O plano da Comissão também 
é propor palestras explicativas 
e atividades a fim de evitar, 
por exemplo, pequenas ações 
equivocadas no local de trabalho. 
Cartazes com orientações sobre 

higienização e proliferação de 
bactérias foram distribuídos pelas 
salas, além da forma correta de 
carregar e movimentar objetos. 
“Esta nova implantação visa 
mostrar que o Conselho zela por 
seus colaboradores”, afirma Felipe. 

Mapas de riscos foram afixados em cada departamento do CRMV-RS
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Oprimeiro curso de gra-
duação em Zootecnia 
implantado no Brasil 
iniciou as atividades 

em 1966, na Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC/
RS), em Uruguaiana. Os mentores 
dessa trajetória de meio século fo-

ram os agrônomos gaúchos José 
Francisco Sanchotene Felice e Má-
rio Hamilton Villela. “Naquela época 
estávamos lutando contra o mundo 
para poder montar o curso, poucos 
profissionais agrônomos e veteriná-
rios aderiram à ideia”, destaca Villela.

A ementa do curso de zootecnia 
até então era estudada 70% pela 
Agronomia e 30% pela Medicina Ve-
terinária, segundo Villela. Ele ainda 
conta que sentia falta de um profis-
sional que soubesse trabalhar com 
melhoramento genético, manejo ra-
cional adequado, enfim, para enten-
der melhor a própria administração 
rural de uma propriedade. 

Durante o Congresso Brasileiro 
de Zootecnia deste ano, os 50 anos 
de criação do curso foram lembrados 
através da história dos próprios ide-

alizadores. Ainda, dentro das come-
morações da profissão, professores e 
coordenadores reavaliaram a meto-
dologia aplicada atualmente. A pre-
ocupação em debater esse assunto 
surgiu em decorrência do amadure-
cimento da profissão e da “geração 
tecnológica” de alunos, conta a pre-
sidente da Comissão de Zootecnia e 
Ensino em Zootecnia do CRMV-RS, 
Angélica Pinho, responsável por or-
ganizar a XXI Reunião Nacional de 
Ensino, durante o evento. O vice
-presidente do CRMV-RS, José Ar-
thur Martins, esteve em Santa Maria 
representando a autarquia que foi 
apoiadora do evento.   Martins des-
tacou a importância da contribuição 
do zootecnista para o agronegócio 
brasileiro nas diversas áreas de atu-
ação. 

Zootecnia completa 50 anos no Brasil

Representantes do CRMV-RS e o deputado proponente da cerimônia

Assembleia Legislativa do RS comemora a data

Um Grande Expediente na 
Assembleia Legislativa do Estado foi 
proposto pelo Deputado Frederico 
Antunes (PP) em homenagem aos 50 
anos da Zootecnia. O vice-presidente 
do CRMV-RS, José Arthur Martins, 
representou a autarquia juntamente com 
a presidente da Comissão de Zootecnia 
e Ensino em Zootecnia, Angélica Pinho, 
e demais integrantes de universidades 
que oferecem o curso de Zootecnia no 
Rio Grande do Sul. Em seu discurso, 
Antunes ressaltou a importância do 
profissional para o crescimento e 
fortalecimento do agronegócio no 
Estado e no país. “É importante saudar, 
neste momento importantíssimo da 
história, todos os profissionais que 
integram este importante Conselho 
Profissional: o CRMV-RS”, destacou. O 
Grande Expediente aconteceu em maio 
e fez parte de uma série de eventos que 
marcaram a data.
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CURSOS E EVENTOS

Fórum Internacional do CRMV vai 
debater o controle do carrapato

Ocarrapato gera 
prejuízos de mais de 
350 milhões de reais 
no Rio Grande do Sul 

a cada ano. O ácaro é responsável 
pela transmissão da Tristeza 
Parasitária Bovina, enfermidade que 
é a maior causa de morte de bovinos 
no RS e a que provoca o maior gasto 

com produtos para tratamento. 
Diante desse cenário desafiador, 

dia 1º de setembro, o CRMV-RS 
traz para o debate entre médicos 
veterinários, zootecnistas, produtores 
e estudantes, o controle do carrapato 
e os desafios na produção. O tema faz 
parte do V Fórum Internacional de 
Responsabilidade Técnica e Sanidade 

na Produção Animal realizado 
durante a Expointer. Ao longo dos 
quatro anos de evento, o Conselho já 
reuniu mais de 400 pessoas e trouxe 
palestrantes da Argentina e Uruguai. 
A programação completa do Fórum 
pode ser vista no site www.crmvrs.
gov.br. 

Dia 02 de setembro serão co-
nhecidas as personalidades que serão 
agraciadas com os Prêmios Desta-
que Medicina Veterinária e Destaque 
Zootecnia, entregues pelo Conselho 
Regional de Medicina Veterinária do 
RS. A iniciativa, que está na quarta 

edição, tem como objetivo reconhe-
cer pessoas e instituições que con-
tribuem para o engrandecimento das 
profissões. 

Este ano serão agraciados indica-
dos em quinze categorias. “O prêmio foi 
uma forma que encontramos de home-
nagear as pessoas que fazem a dife-
rença para as profissões, em diferentes 
áreas”, explica o presidente do Conse-
lho, Rodrigo Lorenzoni. Os escolhidos 
serão agraciados em evento solene re-
alizado na Casa do Médico Veterinário, 
durante a Expointer 2016.

Quinta edição do Fórum vai tratar de um problema que afeta a agropecuária

Destaques da Medicina Veterinária 
e Zootecnia serão conhecidos na Expointer

Veja abaixo as categorias:

Liderança Empresarial Indústria; 
Liderança Empresarial Varejo e Comércio; 
Liderança Empresarial Agronegócio; 
Liderança Empresarial Serviço; 
Personalidade do Ano; 
Destaque Órgão Público; 
Destaque Empreendedor; 
Destaque Terceiro Setor; 
Destaque Ensino; 
Destaque Bem-Estar Animal e Proteção; 
Destaque Saúde Pública; 
Destaque Associações; 
Destaque Pesquisas; 
Destaque Cultura;
Destaque Imprensa.
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Saúde do coletivo: um desafio 
para a Medicina Veterinária

Pela primeira vez, a Con-
ferência Internacional da 
Medicina Veterinária do 
Coletivo aconteceu no Rio 

Grande do Sul. Este ano, Conselho Re-
gional de Medicina Veterinária do Rio 
Grande do Sul (CRMV-RS) e UniRitter 
foram os responsáveis por organizar 
o evento que apresentou estratégias 
para o combate aos maus-tratos e a 
promoção do bem-estar dos animais, 
além do fortalecimento da saúde pú-
blica. Em sua sétima edição, reuniu 
representantes de órgãos públicos e 
privados, universidades e organiza-
ções não-governamentais de vários 
estados e de outros países.

Para Rodrigo Lorenzoni, presidente 
do Conselho, a vinda da Conferência 
tratou-se de uma oportunidade única 
para levar à frente ações que contribu-
am com uma sociedade mais saudável 
em diferentes aspectos. O objetivo do 
evento, que teve na organização tam-
bém o Instituto Técnico de Educação 

e Controle Animal (Itec), foi debater 
ações que integrem a medicina ani-
mal à humana. Segundo o presidente 
do Itec, Néstor Calderón, a saúde do 
coletivo é uma nova área que precisa 
ganhar espaço na Medicina Veteriná-
ria e avançar para outros pontos, como 
animais de produção e de laboratório. 
Um dos temas abordados no primei-
ro dia da Conferência foi o Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), que 
existe desde 2008 e passou a contar 
com médicos veterinários em 2011. O 
coordenador de fiscalização e orienta-
ção profissional da autarquia, Mateus 
Lange, que proferiu a palestra sobre o 
tema, afirmou que a presença do vete-
rinário nas equipes traz uma visão mais 
abrangente da saúde. 

No segundo dia, o presidente do 
CRMV-RS, Rodrigo Lorenzoni, pa-
lestrou sobre Manejo Populacional 
de Cães e Gatos. Ele disse que para 
resultados efetivos é preciso trabalhar 
conjuntamente ações como castra-

ção, educação e posse responsável. 
“Cada uma destas soluções trabalha-
das de forma isolada não vai resolver 
o problema”, garante. Lorenzoni tam-
bém apresentou um diagnóstico rea-
lizado pelo Conselho sobre os canis e 
abrigos públicos no Estado. Dos 497 
municípios gaúchos, existem ape-
nas 41 estabelecimentos registrados. 
“Temos boas iniciativas, mas alguns 
podem ser considerados depósitos de 
animais. Não possuem sequer Respon-
sável Técnico”, pontuou. Neste dia, a 
secretária-geral do CRMV-RS, Gloria 
Boff fez a mediação do evento, que 
também teve a presença de conse-
lheiros e membros das Comissões de 
Saúde Pública e de Ética, Bioética e 
Bem-Estar Animal da autarquia. No 
encerramento do evento, Rodrigo Lo-
renzoni reiterou o convite para o Es-
tado sediar mais uma edição da Con-
ferência. O presidente do Itec aceitou 
e confirmou a realização em 2017, na 
capital gaúcha. 

Presidente do CRMV-RS, Rodrigo Lorenzoni, foi um dos palestrantes na Conferência Internacional 



*As informações são de responsabilidade da organizadora do evento.
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O 
bem-estar animal já está previsto nos 
processos industriais das grandes empresas 
de produção de alimentos de origem animal. 
“A preocupação com o tema se reflete tanto 

no respeito aos animais quanto na qualidade do produtos que 
chegam aos consumidores”, conta a médica veterinária Moira 
Pieta Civeira. 

Gaúcha, graduada em 2006 pela Universidade Luterana 
do Brasil (Ulbra), Moira escolheu fazer Medicina Veterinária 
por influência da família. Ainda incerta sobre sua decisão, no 
início da vida acadêmica, Moira só se identificou com o curso 
no momento em que começou a estudar a área de inspeção 
de produtos de origem animal. Após o primeiro estágio, com 
foco em bem-estar animal, numa planta de bovinos, o gosto 
pela profissão aumentou. “A partir daí, percebi que esta 
seria minha área de atuação, que não trabalharia em outros 
segmentos”, declara. 

Quando percebeu que o mercado para médicos veterinários 
era vasto e que poderia atuar na área de agronegócio ou de 
agroindústria, começou a direcionar sua carreira. Especializou-
se em Tecnologia e Qualidade dos Alimentos, pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Fez treinamentos e 
capacitações na área de Análises de Perigos e Pontos Críticos 
de Controle (APPCC) de Qualidade de Indústria, além de um 
curso na Universidad De Chile, na área de Qualidade, Bem-
Estar e Tipificação de Carcaça. 

A experiência na área tornou-se consistente durante o 
período em que trabalhou na Frangosul – atual JBS –, no qual 
permaneceu por dez anos e chegou ao cargo de coordenadora 
corporativa agropecuária. A passagem pela multinacional 
proporcionou a Moira a certeza das reais necessidades de 
uma empresa contar com um profissional habilitado para 
atuar com o bem-estar animal. “Como uma ferramenta de 
qualidade da indústria, isso é fundamental. Porém, muitas 
vezes, as empresas acabam não avaliando essa necessidade”, 
destaca. Ela reforça ainda que não investir em bem-estar 
animal traz prejuízos. “A cadeia tem que estar interligada”, 
completa.

Aos 36 anos, hoje a médica veterinária divide-se 
em dois projetos profissionais. Presta consultoria para 
um frigorífico em Santo Antônio da Patrulha (RS), e, 
juntamente com um colega de profissão, começará um 
trabalho de capacitação nas indústrias brasileiras com o 
foco no bem-estar animal. Moira será a única profissional 
capacitada pela World Animal Protection (WAP), no 
Brasil, a dar treinamentos aos médicos veterinários 
e Responsáveis Técnicos (RTs) que trabalham em 
estabelecimentos que validam os processos de bem-
estar animal, conforme exigências da União Europeia. 
Para ela, daqui cinco ou dez anos, será imprescindível 
que a empresa tenha um profissional capaz de promover 
o melhoramento na qualidade de produção.

Bem-estar animal em primeiro lugar

CARREIRA

Moira trabalha na área de bem-estar animal há mais de 10 anos



A Apicultura, neste novo milênio, está se tornando altamente 
técnica e eficiente, alcançando com isso os padrões de qualidade 
para exportação. As condições ambientais e a alta qualidade das 
floradas tornam o mel uma mercadoria valorizada. Assim, podemos 
perceber uma grande transformação na comercialização dos 
produtos apícolas.

O Brasil desperta para a exportação dos produtos apícolas 
atingindo nível recorde a partir do ano de 2001. Embora 
possua grandes produtores, quem abastece este mercado são 
os pequenos produtores, que somados já atingiram oito mil 
toneladas na safra de 2014 (EMATER).

Neste momento, sentimos que o pequeno apicultor 
apresenta certo nível de desmotivação para continuar na área 
pelos problemas que encontra na colocação de seus produtos, 
oscilação da produção e do valor do produto na venda. Essa 
atividade deve ser preservada, independente do tamanho, assim 
como os entrepostos e as empresas fabricantes de matérias 
para Apicultura. Afinal, toda a cadeia produtiva que representa a 
atividade apícola já existe e deve ser incentivada.

O apicultor deve direcionar sua preocupação para a 
produção, buscando alternativas para melhorar o manejo e a 
produtividade, além da qualidade do produto, tanto do mel, com 
relação à umidade, higienização, etc., como dos outros produtos, 
como própolis, pólen, cera, etc. Essa nova filosofia de trabalho na 
atividade apícola já esta se instalando gradativamente.

A perseverança que o apicultor tem ao trabalhar com as 
abelhas é visível, e brevemente, esperamos que o setor esteja 
mais estável e desenvolvido. Hoje a apicultura é um setor maduro, 
mesmo assim, ainda se depara com dificuldades para atingir a 
plenitude no mercado nacional e internacional. Grande parte 
dos materiais apícolas ainda é fabricado de forma artesanal. As 
indústrias fabricantes de colmeias não mantém a medida padrão 
e a indústria de equipamentos tem dificuldade para produzir 
determinados tipos com uma tecnologia mais avançada, por 
desconhecimento ou por não acreditar na possibilidade de venda 
(FONSECA, et al).

A Apicultura brasileira existe desde 1832. Viveu um processo 
praticamente de hobby até a década de 1960, quando houve 

introdução e expansão das abelhas africanas, inseridas no Brasil 
em 1956. O reinicio se deu no fim dos anos 70 e, atualmente, 
sentimos que temos uma Apicultura mais consciente. Porém, 
longe de alcançarmos a grande produtividade de outros países, 
como nossos vizinhos argentinos e uruguaios, apesar do nosso 
meio ambiente ser bem mais diversificado, maior em termos 
geográfico e muito favorável com floradas o ano todo. 

A área exige um planejamento mais especifico voltado à 
produtividade. Para isso, temos que levar em consideração 
três fatores básicos: a abelha, o meio ambiente e o manejo. A 
somatória desses três fatores trará como resultado a produção. 
No Brasil, existem dados da prática da Apicultura em todas as 
regiões de forma racional, em maior ou menor escala, dada a 
expansão do número de enxames e de apiários, apoiada na grande 
quantidade e variedade da flora apícola brasileira. “Quando se faz 
o planejamento da atividade apícola, deve-se levar em conta os 
diversos fatores envolvidos para não subestimar ou superestimar 
os investimentos e o esforço” (SCHNEIDER, 2000).

O mercado nacional apresenta condições para tornar-se forte, 
criativa, participativa, respeitada, sem utilização de produtos de 
qualidade duvidosa. Assim, ocupará um lugar de destaque no 
meio da Agroindústria, colaborando para o desenvolvimento do 
mercado nacional e trazendo divisas do mercado internacional.  
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul

COMUNICADO
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul- CRMV/RS, órgão de fiscalização do exercício 

profissional, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Federal nº 5.517/68, regulamentada pelo Decreto nº 
64.704/69, consoante a decisão proferida pelo Plenário na Sessão Especial de Julgamento número 02/2015 do CRMV-RS, 
nos autos do Processo Ético- profissional nº 05/2014, vem executar a penalidade de CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO 
OFICIAL, com fundamento no artigo 33, alínea “c” da Lei Federal nº 5.517/68, aplicada ao médico veterinário CLÁUDIO 
AUGUSTO HASSE, registro no CRMV/RS sob o nº 3662, pela violação aos artigos 1º; 2º; 4º; 6º, I e 14, incisos I, III, VIII; 24, I 

e 25, I, todos do Código de Ética Profissional do Médico Veterinário- Resolução nº 722/02.

Méd. Vet. Rodrigo Marques Lorenzoni 
CRMV-RS 8272

Presidente

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul

COMUNICADO
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul- CRMV/RS, órgão de fiscalização do exercício 

profissional, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Federal nº 5.517/68, regulamentada pelo Decreto nº 
64.704/69, consoante a decisão proferida pelo Plenário na LXXIX Sessão Especial de Julgamento do CFMV, nos autos do 
Processo Ético- profissional nº 016/2011, vem executar a penalidade de CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL, 
com fundamento no artigo 33, alínea “c” da Lei Federal nº 5.517/68, aplicada à médica veterinária MARISA FERNANDA DA 
CRUZ TAVARES, registro no CRMV/RS sob o nº 5035, pela violação aos artigos 14, inciso I; 26, inciso I e 39, todos do Código 
de Ética Profissional do Médico Veterinário- Resolução nº 722/02.

Méd. Vet. Rodrigo Marques Lorenzoni 
CRMV-RS 8272

Presidente

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul

COMUNICADO
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul- CRMV/RS, órgão de fiscalização do exercício 

profissional, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Federal nº 5.517/68, regulamentada pelo Decreto nº 
64.704/69, consoante a decisão proferida pelo Plenário na LXXIX Sessão Especial de Julgamento do CFMV, nos autos do 
Processo Ético- profissional nº 040/2013, vem executar a penalidade de CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL, 
com fundamento no artigo 33, alínea “c” da Lei Federal nº 5.517/68, aplicada ao médico veterinário LEONARDO LUIZ 
DAMETTO, registro no CRMV/RS sob o nº 8241, pela violação aos artigos 1º; 3º e 13, incisos III, VII e XX, todos do Código de 
Ética Profissional do Médico Veterinário- Resolução nº 722/02.

Méd. Vet. Rodrigo Marques Lorenzoni 
CRMV-RS 8272

Presidente



BALANÇO
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SEDE - PORTO ALEGRE
Rua Ramiro Barcelos, 1793 / 201
Bairro Independência - Porto Alegre - RS
CEP:90035-006
Fone: (51) 2104-0566 / Fax: (51) 2104-0573
Email: crmvrs@crmvrs.gov.br

SECRETARIA REGIONAL - CAXIAS DO SUL
Avenida Júlio de Castilhos, 1259/1003
Bairro Centro - Caxias do Sul - RS
CEP: 95010-003
Fone: (51) 9465-0491
Email: caxiasdosul@crmvrs.gov.br

SECRETARIA REGIONAL - PASSO FUNDO 
Rua General Osório, 1204 / 602
Bairro Centro - Passo Fundo - RS
CEP: 99010-140
Fone: (54) 3317-2121
Email: passofundo@crmvrs.gov.br

SECRETARIA REGIONAL - PELOTAS
Rua Andrade Neves, 2077 / 402
Bairro Centro - Pelotas - RS
CEP: 96020-080
Fone: (53) 3227-0877
Email: pelotas@crmvrs.gov.br

SECRETARIA REGIONAL - SANTA MARIA
Alameda Antofogasta 77 / Sala 409
Santa Maria - RS
CEP: 97050-060
Fone: (55) 3223-6824
Email: santamaria@crmvrs.gov.br

SEC. REGIONAL - SANTANA DO LIVRAMENTO
Rua 13 de Maio, 410 / 604
Bairro Centro - Santana do Livramento - RS
CEP: 97573-500
Fone: (51) 9180 8370 
Email: livramento@crmvrs.gov.br

facebook.com/crmvrs @crmvrs instagram.com/crmvrs

www.crmvrs.gov.br


