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

Obrigado e até breve!

C 
hegamos ao final deste ciclo de seis anos à frente do CRMV-RS. Desde nossa eleição, em 2011, 
nos propusemos a aproximar o Conselho dos colegas e da população. Sempre acreditamos que 
quanto mais entendimento da profissão a sociedade tiver, mais ela vai reconhecer e valorizar 
a importância do trabalho de médicos veterinários e zootecnistas. Além disso, atuamos para 

inovar e modernizar a gestão do Conselho, agindo com vigor na fiscalização e na orientação profissional.
Nestes seis anos trabalhamos muito e conseguimos construir importantes avanços. Entre eles, uma 

presença maior no interior do estado. Nossos seminários capacitaram mais de nove mil pessoas em todas as 
regiões do RS. Nós tínhamos três secretarias regionais e passamos a ter cinco. Inovamos ao criar a primeira 

Escola de Ética de um Conselho de Medicina Veterinária 
do Brasil, que é um organismo que tem como função 
exclusiva entender as demandas dos profissionais e 
montar grades de Seminários de RT alinhadas com o 
que os profissionais buscam.

Participamos ativamente de uma série de debates, 
tivemos campanhas publicitárias de valorização 
profissional, renovamos toda a frota da fiscalização 
do Conselho. E atuamos na fiscalização de uma forma 
ativa, orientativa e muito bem estruturada e conduzida. 
Nosso combate sistemático ao charlatanismo 
contou com ações concretas e muitos resultados. 
E, muito importante, realizamos a implementação 
da transparência plena aos atos da administração 
do Conselho. Contamos hoje com um portal da 

transparência absolutamente moderno, um setor de informação estruturado conforme as regras do TCU.
Por fim, quero fazer um agradecimento a todos os servidores do Conselho, a todos os colegas médicos 

veterinários e zootecnistas, que direta ou indiretamente auxiliaram na conquista e na realização desse 
trabalho. A todos os diretores, servidores, aqueles que estão e passaram pelo Conselho nesse período, eu 
queria deixar o meu muito obrigado. Se conseguimos construir algumas conquistas significativas, foi porque 
houve o engajamento, a dedicação e a compreensão de todos.

Termino este ciclo com o sentimento de dever cumprido e com a certeza de que mais pode ser feito pela 
Medicina Veterinária e a Zootecnia. Tenho também o compromisso pessoal de seguir contribuindo com o 
engrandecimento e a valorização das profissões nos próximos anos.  Reitero meus sinceros votos de sucesso 
e êxito aos novos dirigentes e que, com espírito público,atuem para que os níveis de prestação de serviço e 
de valorização profissional da Medicina Veterinária e da Zootecnia sejam cada vez mais elevados.

Esta é uma revista diferente, onde pretendemos mostrar um resumo de nossas ações ao longo deste 
período. Uma boa leitura e até a próxima!

“Termino este ciclo com o 
sentimento de dever cumprido 
e com a certeza de que mais 
pode ser feito pela Medicina 
Veterinária e a Zootecnia. Tenho 
também o compromisso pessoal 
de seguir contribuindo com o 
engrandecimento e a valorização 
das profissões nos próximos anos.”
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Valorização profissional, inovação, comprometimento, ética, fiscalização, e 
orientação. Estas importantes palavras foram os pilares que balizaram a 

nossa busca por uma Medicina Veterinária e Zootecnia melhores.

O CRMV-RS em 360°

O CRMV-RS distribuiu mais de 30 mil livros da coleção de Guias Básicos de Responsabilidade Técnica, 
voltados para grandes áreas das profissões. Mercado Pet, Esportes Equestres, Estabelecimentos Avícolas 
Produção Leiteira, Saúde Pública e Segurança dos Alimentos foram os temas abordados nas publicações. 
O material foi distribuído nos eventos do Conselho e também enviado para profissionais, estudantes e 
estabelecimentos registrados. O conteúdo também foi disponibilizado no site da autarquia e contou com 
milhares de downloads. A escolha da Responsabilidade Técnica como eixo central da coleção deve-se ao 
fato de que trata-se de uma área que pode contribuir de forma importante para a sanidade e o bem-estar 
dos animais e a qualidade e segurança dos alimentos.

Quando a atual diretoria do CRMV-RS assumiu o comando da autarquia, o que havia era basicamente 
uma entidade cartorial. Havia como compromisso - à época da campanha - dinamizar a atuação do Conselho, 
trazendo agilidade nas atividades e organizando processos de forma a otimizar recursos e força de trabalho. 
Incontáveis projetos foram colocados em prática e, hoje, o CRMV do Rio Grande do Sul é modelo para outros 
Conselhos, atuando diretamente na defesa dos bons profissionais e na fiscalização e julgamento de quem 
insiste em descumprir o Código de Ética, ferindo princípios de atuação profissional. 

Para conscientizar a sociedade da importância dos médicos veterinários e zootecnistas, criamos 
campanhas de valorização profissional, exaltando a atuação destas categorias no cotidiano das pessoas.

Guia Básico de Responsabilidade 
Técnica do Mercado Pet

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul

Rua Ramiro Barcelos, 1793/201
Porto Alegre - RS - Cep 90.035-006

Fone: (51) 2104 0566 
E-mail: crmvrs@crmvrs.gov.br

Site: www.crmvrs.gov.br 

facebook.com/crmvrs

twitter.com/crmvrs

instagram.com/crmvrs

Guia Básico de Responsabilidade Técnica
em Segurança dos Alimentos

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul

Rua Ramiro Barcelos, 1793/201
Porto Alegre - RS - Cep 90.035-006

Fone: (51) 2104 0566 
E-mail: crmvrs@crmvrs.gov.br

Site: www.crmvrs.gov.br 

instagram.com/crmvrs

facebook.com/crmvrs

twitter.com/crmvrs

Guia Básico de Responsabilidade
Técnica em Eventos Equestres

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul

Rua Ramiro Barcelos, 1793/201
Porto Alegre - RS - Cep 90.035-006

Fone: (51) 2104 0566 
E-mail: crmvrs@crmvrs.gov.br

Site: www.crmvrs.gov.br 

facebook.com/crmvrs

twitter.com/crmvrs

instagram.com/crmvrs

Guia Básico de Responsabilidade Técnica
em Estabelecimentos Avícolas

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul

Rua Ramiro Barcelos, 1793/201
Porto Alegre - RS - Cep 90.035-006

Fone: (51) 2104 0566 
E-mail: crmvrs@crmvrs.gov.br

Site: www.crmvrs.gov.br 

instagram.com/crmvrs

facebook.com/crmvrs

twitter.com/crmvrs

Guia Básico de Responsabilidade Técnica
na Produção Leiteira

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul

Rua Ramiro Barcelos, 1793/201
Porto Alegre - RS - Cep 90.035-006

Fone: (51) 2104 0566 
E-mail: crmvrs@crmvrs.gov.br

Site: www.crmvrs.gov.br 

instagram.com/crmvrs

facebook.com/crmvrs

twitter.com/crmvrs
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Mais de nove mil médicos veterinários e zootecnistas foram capacitados em 90 seminários de 
Responsabilidade Técnica e outros cursos realizados em diversos municípios do Rio Grande do Sul, 
atendendo a todas as regiões do estado. Foram realizadas mais de 454 horas/aula de aprendizado nos 
eventos produzidos pelo Conselho. 

Logo no início da gestão foi feita a escolha ousada de romper com 
a lógica da punição e investir em orientação profissional. Foi criada 
a primeira Escola Superior de Ética de um conselho de Medicina 
Veterinária e Zootecnia do Brasil. Se o dever constitucional é orientar, 
regular e fiscalizar, por que não trazer o foco para a orientação? Assim 
foi feito, e os resultados foram excelentes.

Além das capacitações através dos seminários, o CRMV-RS também realizou alguns cursos de 
formação de módulo avançado, com maior tempo de duração. As primeiras turmas dos Cursos de Formação 
para Responsável Técnico receberam a formação no final de 2014, após dois dias de treinamento. As 
capacitações, realizadas em Porto Alegre, tiveram como tema “Manejo da Fauna Silvestre”, “Indústrias de 
Produtos de Origem Animal”, “Biotérios”, entre outros. 
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Durante as duas gestões desta diretoria o Conselho Deliberativo do CRMV-RS se reuniu em 88 sessões 
plenárias ordinárias e extraordinárias. Nos encontros, os conselheiros deliberaram sobre os principais 
assuntos de interesse da Medicina Veterinária e Zootecnia. Nas plenárias também foram realizados os 
julgamentos dos processos éticos profissionais.

O Prêmio Destaque Medicina Veterinária e Zootecnia ressaltou para toda a sociedade a relevância 
destes profissionais e lideranças no engrandecimento de nossas atividades. Foram 83 agraciados nas 
cinco edições do Prêmio. O CRMV-RS reuniu, na Expointer, as lideranças com atuação destacada em 
Bem-Estar Animal, Saúde Pública, Ensino, Órgão Público, Associações, Pesquisa, Varejo e Comércio, 
Indústria, Serviço, Cultura, Imprensa, Agronegócio, Terceiro Setor e Personalidade do Ano.

A preocupação com a valorização profissional 
chegou também aos recém-formados. Assim, para 
que na solenidade de formatura o novo colega já 
fosse reconhecido pelo CRMV-RS, criamos em 
nosso Regional o Diploma Mérito Acadêmico. Um 
destaque merecido ao médico veterinário e ao 
zootecnista que alcançaram alto desempenho 
e se destacaram na condução de sua formação 
profissional. 
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A frota da Fiscalização foi renovada em 100%. Isso significa mais agilidade no atendimento de denúncias e 
infraestrutura adequada para que o conselho cumpra com a finalidade de fiscalização, zelando pela sociedade.

Cientes de que era necessário devolver aos profissionais ainda mais 
do valor investido na autarquia, parte dos recursos recebidos foram 
aplicados na compra de sedes próprias para as secretarias regionais de 
Santa Maria, Passo Fundo e Caxias do Sul. Regiões que passaram a ter 
um local digno para o atendimento de profissionais e sociedade. Além 
disso, foi reaberta a Secretaria de Santana do Livramento e realizada 
a reforma da Secretaria de Pelotas. Outro avanço foi a elaboração do 
projeto arquitetônico que permite a reforma da sede do CRMV-RS em 
Porto Alegre.

Atendendo a Lei de Acesso à Informação, o CRMV-RS realizou a implementação de medidas voltadas à 
prática da transparência ativa. Foi criada uma guia específica - Portal Transparência/Acesso à Informação 
- no site da autarquia, destinada aos dados de transparência deste órgão, com o objetivo principal de 
disponibilizar informações sobre a origem e destinação dos recursos da autarquia, permitindo que todos 
conheçam e fiscalizem os atos daqueles que têm a responsabilidade de gerir tais recursos. Nela, todos 
interessados podem acessar informações que estão disponíveis de forma ativa sobre a instituição, servidores, 
receitas e despesas, auditorias, convênios, perguntas e respostas e legislação. A ferramenta ainda conta com 
o e-SIC que permite a qualquer pessoa física ou jurídica encaminhar pedidos de acesso à informação.
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Na defesa dos interesses dos médicos veterinários e zootecnistas, a gestão formalizou denúncias à 
Polícia Civil e ao Ministério Público. Adiretoria lutou pela criminalização do exercício ilegal da profissão. 
Em 2017, uma petição pública pedindo a votação do PL 7323/14 foi entregue ao presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia. O PL altera o artigo 282 do Decreto-lei número 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940, para incluir o exercício ilegal da profissão de médico veterinário entre as 
hipóteses de crime tipificadas no Código Penal em vigor. Atualmente, o projeto encontra-se pronto 
para pauta em plenário.

Em contato com os executivos municipais, 
foram realizadas diferentes atividades e parcerias. 
Além disso, o CRMV-RS formalizou a preocupação 
frente à falta de profissionais técnicos concursados 
nos quadros das prefeituras, e o valor dos salários 
oferecidos aos profissionais nos concursos.

Mais do que nunca, houve o fortalecimento das relações institucionais com entidades como Ministério 
Público e as polícias Civil e Militar, para o combate ao exercício ilegal da profissão e zelo da saúde pública.  
A realização de eventos conjuntos foi a ponta mais visível destas parcerias. Além das dezenas de feiras, 
seminários, congressos, cursos e workshops que receberam a chancela do CRMV-RS,  também foram 
assinados termos de cooperação, convênios e operações conjuntas.



O Setor de Fiscalização do CRMV-RS é o responsável por planejar, organizar 
e executar as ações de fiscalização. São fiscalizadas as pessoas jurídicas que 

exercem atividades peculiares à Medicina Veterinária e à Zootecnia, sendo exigido 
das mesmas o registro na autarquia e a comprovação de responsabilidade técnica do 
profissional habilitado. 

O exercício profissional do médico veterinário e do zootecnista, especialmente aquele ligado à atuação como 
responsável técnico, também é verificado pelos fiscais da Conselho. A fiscalização profissional é uma das razões 
de ser de um Conselho de Medicina Veterinária. Coibir más práticas profissionais, através de ações enérgicas e 
punições em diversos níveis faz parte das atribuições. Entretanto, o CRMV-RS nas últimas gestões fiscalizou de 
forma construtiva e honrou o compromisso de orientar médicos veterinários, zootecnistas e empresários para 
prestação de serviços de excelência.

Fiscalização do exercício profissional

O Setor de Fiscalização adotou nesta gestão o sistema de metas. Com a prática, o número de 
estabelecimentos visitados cresceu, chegando a superar a expectativa em 2016, com a inspeção em mais 
de 6,7 mil empresas.  O sistema também contribuiu para dimensionar as atividades do setor, facilitando a 
criação de roteiros e melhorando a programação de trabalho. 



O Setor de Fiscalização tem o compromisso de atender a 100% das denúncias referentes a irregularidades em 
estabelecimentos   recebidas pelo Conselho. Assim, os fiscais devem verificar os fatos denunciados nas empresas no 
máximo até o último dia útil do mês em que receberam o despacho da coordenação de fiscalização. O monitoramento 
é feito por meio do relatório mensal de atividades de cada fiscal. A medida gerou maior confiabilidade na atuação 
do Conselho, elevando  número de denúncias recebidas. Os comunicados de irregularidades ligadas às profissões da 
Medicina Veterinária e Zootecnia cresceram mais de 300% em cinco anos. Só em 2016 foram 266 comunicados 
averiguados pelas equipes de fiscais do CRMV-RS.

Um dos objetivos do Setor de Fiscalização do CRMV-RS tem sido o combate ao charlatanismo e ao 
exercício ilegal da Medicina Veterinária. Nesse sentido,  após as fiscalizações dentro da área de atuação do 
CRMV-RS, o Conselho comunicou práticas de exercício ilegal da profissão a diversas Promotorias de Justiça.

Prioridade para denúncias

Durante as visitas de fiscalização, é solicitada ao responsável 
a apresentação do Certificado de Regularidade, da Anotação de 
Responsabilidade Técnica e verificada ou fornecida a Placa de 
Identifcação do Estabelecimento. Além disso, para padronizar os 
itens verificados, os fiscais utilizam checklists de acordo com a 
área de atuação da empresa. Nos chamados roteiros de inspeção 
são verificadas as condições de funcionamento e a adoção de 
todas as práticas exigidas pela legislação e regulamentações, 
bem como a atuação dos responsáveis técnicos.
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Durante toda a gestão, o Conselho percorreu as praias dos litorais Norte e Sul e também a Costa Doce 
para verificar a situação dos estabelecimentos que prestam serviços veterinários. A medida foi adotada 
porque durante o verão muitas empresas de serviços veterinários como ambulatórios, petshops e estéticas 
que migram suas atividades para o litoral gaúcho, de olho no aumento da população nesta época do ano. 
Para que isso ocorra de forma adequada, estes estabelecimentos precisam ter os mesmos cuidados com a 
legislação existente.

O Setor de Fiscalização do CRMV-RS realizou diversos cursos e orientações para a equipe de fiscais. 
O objetivo foi manter os servidores informados e estimulados para um trabalho positivo e seguro dentro 
da atividade.

Autos de Infração

O Setor de Fiscalização passou a tabular as atividades realizadas 
pelas equipes, de forma que o controle resultou em dados úteis para 
realizar a revisitação de estabelecimentos e a cobrança de adequação 
nos casos onde houve a autuação pela constatação de irregularidades.  
Os principais motivos de autuação de empresas estão ligados à falta 
de registro e ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica. 
Foram mais de 4 mil autuações por falta de RT, quase 3 mil por falta 
de registro e mais de 400 autuações por outras irregularidades.



A valorização profissional foi um dos aspectos que o CRMV-RS tratou com muito 
empenho ao longo das duas últimas gestões.  

Fazer com o que os médicos veterinários e zootecnistas tivessem visibilidade junto à sociedade nas suas mais 
diferentes áreas de atuação foi possível através de diversas ações. Além de iniciativas próprias, o CRMV também 
realizou campanhas em parceria com outras entidades, inclusive nacionais, ganhando destaque na defesa da 
valorização das profissões e ganhando visibilidade entre milhões de brasileiros.

Ações de valorização profissional

Um frontlight instalado na Estrada do Mar, sentido Porto Alegre-Litoral Norte, reforçou no verão de 2017, a importância 
do médico veterinário na sociedade. O painel, com 18 metros de comprimento, ficou exposto no local por três meses. À noite, a 
estrutura era iluminada para ganhar maior destaque.

A luta contra o Ensino à Distância na Medicina Veterinária teve o protagonismo do CRMV-RS. O Conselho 
gaúcho criou uma petição pública, endereçada ao Ministério da Educação, para que a graduação na área não 
fosse permitida da modalidade EaD. Foram mais de 21 mil assinaturas entregues pessoalmente ao ministro 
da Educação Mendonça Filho. Reuniões no Ministério e no Conselho Nacional de Educação também fizeram 
parte da agenda em 2017. Tanto empenho resultou em uma mudança de postura do MEC com a publicação 
da Portaria 11 que exige, para a abertura de cursos EAD, o atendimento às diretrizes curriculares dos cursos 
superiores, criando um critério objetivo antes inexistente.



O exercício ilegal de qualquer profissão é um grave problema e que foi tratado com muita seriedade 
pela diretoria do CRMV-RS na gestão 2011-2017. O charlatão pode provocar sérias consequências a 
quem utiliza seus “serviços” – e também prejudica o profissional de fato. Mas quando falamos de vidas 
e saúde, a prática toma proporções ainda mais assustadoras. Nos últimos anos, o Conselho Regional 
de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul fez dezenas de comunicados ao Ministério Público – de 
irregularidades encontradas nas fiscalizações ou em denúncias recebidas da sociedade.

Novos profissionais receberam das mãos do presidente da autarquia suas carteiras com número 
de registro de médicos veterinários e zootecnistas. O documento tem validade como identidade em 
todo o território nacional. A cerimônia de entrega das carteiras é uma ação de valorização de novos 
profissionais e está prevista em resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. 

Mapa do charlatanismo

Locais onde o CRMV-RS 
constatou e denunciou 
casos de exercício ilegal da 
Medicina Veterinária. 



Em 2016, outra iniciativa 
de valorização profissional foi 
desenvolvida pelo CRMV-RS. Com 
o conceito “Com seus profissionais. 
Pela vida”, a peça buscava 
explicar o trabalho realizado 
pelo Conselho. Junto com a 
campanha, foi lançado o slogan 
“Responsabilidade e cuidado com 
a vida”, que passou a acompanhar 
as etapas seguintes.  O material 
teve veiculação nas principais 
rádios e em frontlights em Porto 
Alegre, além de anúncios nos 
meios internos de comunicação 
do CRMV. 



Os processos de modernização da gestão ocorreram em diferentes setores da 
autarquia. Desde as áreas administrativas até a fiscalização.

A dedicação de coordenadores e a implantação de sistemas de avaliação de desempenho contribuíram para 
reduzir custos e agilizar processos, garantindo menor espera por parte dos profissionais e mais competitividade 

para as empresas que atuam no setor. O trato com os recursos do CRMV-RS nesta gestão foi rigoroso. Foi 
construído um sistema de instrução dos processos de aplicação das verbas com primorosa análise jurídica, 
dando mais segurança nas contratações e transparência no uso dos recursos. Ao longo desta gestão houve 
aprimoramento de processos, capacitação de pessoal e implementação do procedimento de pregão eletrônico.

Modernização da gestão

A atual gestão do CRMV-RS investiu em renovação de frota de veículos, adquiriu sedes, organizou o 
sistema interno da autarquia e com tudo isso ainda triplicou os recursos do Conselho. Além de gestão eficaz 
do capital humano, a atual administração demonstrou seriedade e competência na condução dos recursos. 
Uma gestão efetiva e correta é imprescindível para o crescimento organizacional. A administração operou 
na redução de custos e no controle de fluxo de materiais, demonstrando total conhecimento do ambiente 
externo e interno com o qual se relacionou por seis anos. 

O CRMV-RS adotou a prática de transferências de recursos por meio de convênios. A intenção foi reforçar 
os objetivos estratégicos da autarquia e reafirmar os princípios legais da instituição com transparência e 
objetividade. Estes convênios são firmados com entidades de relevância para a Medicina Veterinária e para a 
Zootecnia, como o realizado com a Gadolando para a Fenasul em 2015. Em contrapartida, o Conselho tem a 
oportunidade de capacitar e orientar os profissionais divulgando materiais técnicos produzidos pelo Regional e 
salientando a presença da autarquia em eventos. Desta forma, os convênios revelaram-se uma excelente prática 
para a aproximação dos profissionais, a otimização de recursos e acesso a grandes públicos, sendo um diferencial 
facilitador no cumprimento do princípio legal da orientação profissional.

Termos de Convênio



16

Medidas simples e 
muitas delas sem 
custos ou grandes 
alterações nas 

estruturas físicas, podem garantir o 
bem-estar animal da pecuária. Esta 
foi uma das conclusões do VI Fórum 
Internacional de Responsabilidade 
Técnica e Sanidade: Bem-Estar 
Animal na Produção, realizado pelo 
Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do RS em 31 de agosto, 
durante a Expointer 2017.

A palestrante argentina Natalia 
Aguilar, do Instituto Nacional de 
Tecnologia Agropecuária (Inta), 
explicou que o estresse do animal 
a campo é percebido pelo sistema 
nervoso central. “Imediatamente 
ocorre uma resposta biológica, 
desencadeada por ações hormonais”, 
afirma. O resultado é redução no 
ganho de peso e queda no sistema 
imunológico. A especialista disse ainda 
que diferentes níveis de estresse 
podem ocorrer tanto no manejo a 
campo quanto nos criatórios em 
confinamento. “Muitas vezes reduzir 
a densidade nos confinamentos 
pode garantir lotes mais parelhos e 
saudáveis”, revelou.

Já a médica veterinária da 

Organização Mundial de Saúde 
Animal (OIE), a uruguaia Stella 
Huertas Canén, falou sobre bem-
estar no transporte de bovinos. Ela 
destacou que o Código Terrestre, 
disponível no site da OIE (www.
oie.int) dispõe de três capítulos 
que tratam especificamente sobre 
bem-estar no transporte.  Segundo 
ela, muitos erros cometidos podem 
ser facilmente evitados. “Entramos 
muito rápido nas zonas de fuga dos 
animais. Eles ficam muito assustados. 
O uso de cães não treinados no 
manejo também deixa os bovinos 
estressados”, afirma. Conforme Stella, 
um dos principais erros cometidos no 
embarque e transporte de animais é 
a falta de treinamento e capacitação. 
“O momento do embarque é muito 
estressante. Se as pessoas não estão 
capacitadas e não têm noção básica 
de como trabalhar com os animais 
podem colocar tudo a perder”, alerta.

O médico veterinário e consultor 
internacional Leonardo de La Veja, 
da F&S Consulting, falou sobre bem-
estar  animal e qualidade de carne 
no abate de bovinos. Segundo ele, 
“hoje não se faz mais bem-estar animal 
para nichos, como foi no começo. 
Atualmente a adoção destas práticas 

faz parte do procedimento padrão de 
indústrias e poderá se tornar, em alguns 
anos, uma nova barreira para acesso a 
mercados internacionais”. A chegada 
dos animais na planta frigorífica é um 
momento de grande estresse que, 
conforme Vega, pode provocar perdas 
na qualidade da carne, elevando PH 
e reduzindo a vida útil do alimento. 
“Aproximar o veículo da plataforma de 
desembarque, evitando qualquer vão, 
é uma medida simples com grandes 
resultados. Quando o desembarque é 
noturno, posicionar as luzes por trás 
do animal, de forma que seu caminho 
fique iluminado também garante um 
desembarque calmo e tranquilo”, 
informa.

Mais de cem pessoas 
acompanharam o evento, realizado 
na Casa RBS na Expointer. Além 
disso, o Fórum teve transmissão ao 
vivo pelo Facebook do CRMV-RS 
e alcançou mais de 2,7 mil pessoas. 
O presidente do Conselho, Rodrigo 
Lorenzoni, comemora os resultados das 
apresentações. “Tivemos um debate 
de alto nível, com público importante, 
que contou com produtores, médicos 
veterinários, zootecnistas e lideranças, 
mostrando a relevância do tema 
escolhido para a Expointer 2017”.

Especialistas internacionais trouxeram novidades sobre o manejo com foco no bem-estar na produção

Bem-estar animal na pecuária é 
responsabilidade de toda a cadeia 

CURSOS E EVENTOS
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Mais de 100 pessoas assistiram no local e centenas acompanham pela internet

“

“

“
“

“

“

Existe uma clara relação entre a causa e o efeito,  no que diz respeito a bem-estar animal e 
qualidade da carne para o consumidor. Problemas de instalação e manejo e o que isso gera aos 
animais e a qualidade dos produtos, basicamente, no desembarque, no descanso, na movimentação 
dos currais, na insensibilização e na sangria. Fazendo uma comparação entre uma carne com 
coloração esperada e uma carne DFD (sigla em inglês para dura, seca e escura), o consumidor tem a 
percepção de que uma carne mais escura é de um animal mais velho, e não necessariamente é isso. 
Podemos ter a melhor genética, a melhor idade de abate, o melhor marmoreio, mas a percepção 
final do consumidor é de que é uma carne sem qualidade e de um animal velho, ou de um animal 
refugo ou de uma matriz, passando a idéia de completamente ao contrário do que tentou se colocar 
no mercado em termos de diferenciação de qualidade. Então, esse terço final da vida do animal, 
também é muito importante quando a gente co-relaciona a percepção do consumidor no ponto de 
venda e na hora de ele fazer a escolha do produto na gôndola.     

Temos que considerar o que é bem-estar animal e como ele se relaciona com outras áreas. 
Bem-estar não é algo isolado. É muito complexo e tem distintas dimensões: éticas, científicas 
e econômicas, mas também culturais e políticas. Atualmente, além dos domínios da nutrição, 
ambiente, saúde e comportamento, também começamos a implementar o componente mental 
ou psicológico. Os animais são seres senscientes que sentem fome, dor, sede, náusea e medo. Hoje, 
nós temos que trabalhar nos diferentes componentes ou domínios para garantir este bem-estar. 
É preciso observar o animal, qual sua reação diante de determinadas práticas. Muitas coisas são 
hormonais. Outras são adaptação para sobrevivência – ele não tem, por exemplo, a intenção de 
atacar uma pessoa. É apenas estresse.     

É fundamental capacitar as pessoas que trabalham com os animais nas fazendas e no transporte. 
Muitas vezes o funcionário interfere negativamente por falta de conhecimento, de treinamento. 
Quando chega pessoal novo nas propriedades, apenas mandam fazer o trabalho, sem dizer como. 
O aparte, transporte e desembarque no frigorífico são horas-chave para a cadeia. Se as pessoas 
envolvidas não estão capacitadas e não têm noções básicas de como proceder corretamente com 
os animais, podem estragar todo o trabalho realizado ao longo de três anos em que o produtor 
gastou dinheiro, deu vacinas, e tratou bem os animais. De 24 a 48 horas tudo pode ser colocado 
a perder por falta de capacitação. Quem é o responsável então por tudo isso? Todos!  Todos 
somos responsáveis e a OIE reafirma: toda a pessoa que participa das operações de transporte, 
importadores e exportadores, proprietários, agentes comerciais e os profissionais: todos temos nossa 
cota de responsabilidade e temos que tomá-la.    

Médica Veterinária 
Natália Aguilar

Médico Veterinário 
Leonardo Vega

Médica Veterinária 
Stella Huertas
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om a Casa RBS na 
Expointer 2017 lotada, 
o CRMV-RS realizou na 
noite de 31 de agosto 

a entrega do 5º Prêmio Destaque 
Medicina Veterinária e Prêmio 
Destaque Zootecnia.  Foi a primeira 
vez que a distinção foi entregue 
fora da Casa do Veterinário. “O 
reconhecimento do prêmio foi 
crescendo a cada edição e nossa 

casa ficou pequena”, destacou o 
presidente do CRMV-RS, Rodrigo 
Lorenzoni.  Segundo ele, “a intenção 
ao criar o prêmio foi homenagear as 
pessoas que fazem a diferença para 
as profissões, em diferentes áreas”.  

Nesta edição, vinte e cinco 
personalidades e instituições foram 
agraciadas em dezessete categorias 
diferentes. “Com o prêmio, mostramos 
os nossos principais valores e nossos 

principais exemplos, para a Expointer 
e para o Rio Grande”, exaltou o 
presidente. A noite de celebração 
contou com a presença de famliares 
dos agraciados, de lideranças 
do agronegócio e da Medicina 
Veterinária e dos representes 
da Câmara dos Deputados, Onyx 
Lorenzoni e da Assembléia Legislativa 
do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, 
ambos médicos veterinários. 

Edição de 2017 agraciou 25 personalidades e instituições
Crédito: Mariana Viegas - Ulbra Canoas

Destaque Liderança 
Empresarial Varejo 
e Comércio: Vetlog 
Distribuidora de Produtos 
Veterinários
O conselheiro e presidente da 
Comissão do Mercado Pet do 
CRMV-RS, Carlos Petrucci, entregou 
o Prêmio Destaque ao médico 
veterinário Giovanni Boni, um dos 
fundadores da empresa.

Destaque Liderança 
Empresarial Agronegócio: 
Fernando Lopa
O vice-presidente do CRMV-RS, 
José Arthur Martins, entregou o 
Prêmio Destaque ao profissional, 
CEO da Associação Brasileira de 
Hereford e Braford (ABHB).

Destaque Liderança 
Empresarial Agronegócio: 
Gedeão Silveira Pereira
O presidente da Sovergs, Ricardo 
Bohrer, entregou o Prêmio 
Destaque ao médico veterinário, 
vice-presidente da Federação de 
Agricultura do Rio Grande do Sul 
(Farsul).

Destaque Liderança 
Empresarial Serviço: 
Homero Tarragô Filho
A conselheira do CRMV-RS, Ana 
Flávia Motta Gomes, entregou 
o Prêmio Destaque ao médico 
veterinário, fundador da Agência 
Alegretense de Negócios Rurais.

Destaque Liderança 
Empresarial Indústria: 
Pian Alimentos 
O presidente do CRMV-RS, Rodrigo 
Lorenzoni, entregou o Prêmio 
Destaque ao médico veterinário e 
empresário Pedro Pian.

Personalidade do Ano: 
Ana Amélia Lemos
O coordenador de fiscalização e 
orientação profissional do CRMV-
RS, Mateus Lange, entregou o 
Prêmio Destaque ao representante 
da senadora, o assessor e jornalista 
Flávio Dutra.

Destaque Órgão Público: 
Polícia Civil
O tesoureiro do CRMV-RS,  André 
Ellwanger, entregou o Prêmio 
Destaque ao delegado Emerson 
Wendt, atual chefe de polícia.

Destaque Empreendedor: 
Clínica Mundo a Parte
A presidente da Anclivepa-RS, Vera 
Lúcia Machado, entregou o Prêmio 
Destaque à médica veterinária Jennifer 
Hummel, sócia-proprietária da clínica.

Homenagens e emoção na 5ª edição do Prêmio Destaque

Confira os agraciados:



Destaque Empreendedor 
Zootecnia: 
Thais Nadruz D’Almeida
O conselheiro do CRMV-RS, Marcelo 
Páscoa Pinto, entregou o Prêmio 
Destaque à zootecnista, que é 
membro da Comissão de Segurança 
dos Alimentos do CRMV-RS.

Destaque Ensino 
Zootecnia: 
Gerson Guarez Garcia
A conselheira e presidente da 
Comissão de Zootecnia e Ensino em 
Zootecnia do CRMV-RS, Angélica 
Pereira dos Santos Pinho, entregou 
o Prêmio Destaque ao zootecnista, 
professor na UFSM.

Destaque Ensino: 
Universidade Luterana 
do Brasil 
O presidente do CRMV-RS, 
Rodrigo Lorenzoni, entregou o 
Prêmio Destaque ao professor 
Marcos Fernando Ziemer, reitor da 
instituição.

Destaque Ensino: 
Patrícia Alessandra 
Meneguzzi Metz
O médico veterinário e deputado 
estadual Gabriel Souza, entregou 
o Prêmio Destaque à médica 
veterinária e zootecnista, professora 
no Instituto Federal Farroupilha – 
Campus Alegrete.  

Destaque Bem-Estar 
Animal e Proteção: 
Henrique dos Reis 
Noronha 
A secretária-geral do CRMV-RS, 
Glória Boff, entregou o Prêmio 
Destaque ao médico veterinário, 
professor da Escola Técnica Agrícola 
do Rio Grande do Sul e consultor AD 
HOC no tema.

Destaque Saúde Pública: 
Roger Halla
O tesoureiro do CRMV-RS, André 
Ellwanger, entregou o Prêmio 
Destaque ao médico veterinário, 
servidor da Coordenadoria Geral de 
Vigilância em Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde de Porto Alegre.

Destaque Saúde Pública: 
Vigilância Sanitária de 
Gramado
A secretária-geral do CRMV-RS, 
Glória Boff, entregou o Prêmio 
Destaque à médica veterinária 
Marina Toniolo, representante da 
Vigilância Sanitária.

Destaque Associações:
Associação dos Médicos 
Veterinários de Pequenos 
Animais da Serra Gaúcha 
O presidente do CRMV-RS, Rodrigo 
Lorenzoni, entregou o Prêmio Destaque 
à médica veterinária Luciane Ballardin, 
presidente da entidade.

Destaque Associações: 
Associação Nacional de 
Criadores de Herd Book 
Collares
A conselheira do CRMV-RS, Juliana 
Milan, entregou o Prêmio Destaque 
ao presidente da entidade, Ignacio 
Tellechea.

Destaque Associações: 
Núcleo Gaúcho de Buiatria
O presidente da Sociedade de 
Veterinária do Rio Grande do 
Sul (Sovergs), Ricardo Bohrer, 
entregou o Prêmio Destaque ao 
médico veterinário Carlos Bondan, 
presidente da entidade.

Destaque Associações: 
Centro de Tecnologia 
em Pecuária – CTPEC 
Unipampa
O vice-presidente do CRMV-RS, 
José Arthur Martins, entregou 
o Prêmio Destaque ao professor 
Ricardo Oaigen, representante do 
CTPEC.

Destaque Pesquisa: 
Grupo de Trabalho do 
Carrapato 
e Tristeza Parasitária 
Bovina 
O médico veterinário e deputado 
federal Onix Lorenzoni, 
representando o presidente 
da Câmara dos Deputados, 
entregou o Prêmio Destaque ao 
médico veterinário Ivo Kohek Jr, 
Fiscal Estadual Agropecuário e 
representante da entidade.

Destaque Cultura: 
Hudson Barreto Abella
A secretária-geral do CRMV-RS, 
Glória Boff, entregou o Prêmio 
Destaque ao médico veterinário, 
Técnico Científico da Secretaria da 
Saúde do Estado.

Destaque Cultura: 
Banda Ácidos Graxos 
Voláteis
A presidente da Anclivepa-RS, 
entregou o Prêmio Destaque ao 
médico veterinário e professor 
Nelson Kretzmann, representante 
da banda.

Destaque Imprensa: 
Eduardo Hoffmann 
O vice-presidente do CRMV-RS, 
José Arthur Martins, entregou o 
Prêmio Destaque ao empresário, 
diretor-executivo da Editora 
Centaurus, responsável pela 
publicação das revistas A Granja, e 
Do Criador.

Destaque Imprensa: 
Karen Viscardi
O presidente do CRMV-RS, Rodrigo 
Lorenzoni, entregou o Prêmio 
Destaque à jornalista Karen Viscardi, 
editora do caderno Campo e Lavoura 
do Jornal Zero Hora.

Destaque Terceiro Setor: 
Instituto Sierra de 
Proteção ao Meio 
Ambiente e Pequenos 
Animais
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No início de 2016, o CRMV-RS lançou o canal no 
Youtube para hospedar os vídeos produzidos para a 
série Saiba+CRMV – Conexão Direta com a Medicina 
Veterinária e a Zootecnia. A atração, criada para 
orientar os profissionais e a sociedade, foi uma 
iniciativa pioneira entre os CRMV’s do país. O canal 
conta com mais de 200 inscritos e gerou cerca de 
10 mil visualizações nos conteúdos publicados.

Outro canal de comunicação que esta gestão 
projetou para o CRMV-RS foi um aplicativo 
para smartphones. O programa, compatível 
com as plataformas Android e IOS, conta com 
a legislação que regula a profissão de médico 
veterinário e zootecnista e com toda a coleção 
de vídeos da série Saiba+ CRMV - Conexão 
Diária com a Medicina Veterinária e a Zootecnia. 
Além disso, o aplicativo tem todos os canais de 
contato com o Conselho, tanto para dúvidas 
quanto para denúncias e Ouvidoria. 

Os canais de atendimento e comunicação com 
os profissionais, estabelecimentos e sociedade 
em geral ganharam mais espaço, através das 
redes sociais na internet. O CRMV-RS possui 
uma fanpage oficial no Facebook, uma conta no 
Twitter e um perfil no Instagram. O atendimento 
se estende por meio do serviço “Fale Conosco”, 
oferecido no site da autarquia, que recebe 
demandas diversas como solicitações, dúvidas, 
manifestações, sugestões, elogios ou críticas e 
reclamações. Além disso, ainda no site, é possível 
fazer denúncias através do encaminhamento 
de formulário próprio. Estão disponíveis, a todos 
os interessados, os telefones gerais e por área 
específica da Autarquia.

Quando esta diretoria assumiu a gestão, o CRMV-
RS contava com um jornal intitulado “Veterinária e 
Zootecnia”, impresso em papel off-set e com projeto 
gráfico ultrapassado. A partir de 2012, a publicação 
passou a ser uma revista de 12 páginas, com papel 
couchê. Em 2016, o número de páginas dobrou, 
garantindo mais espaço para conteúdo técnico e de 
interesse das profissões. As alterações fizeram parte 
de um importante processo de alinhamento da nova 
identidade visual do Conselho para acompanhar a 
evolução da Medicina Veterinária e da Zootecnia. O 
novo projeto gráfico da revista privilegiou as cores 
vivas e a diagramação leve.

COMUNICAÇÃO
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul

NOTA PÚBLICA DE DESAGRAVO
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, em face de decisão unânime deliberada na 

Sessão Plenária Ordinária nº 586/2017 de 23 de junho de 2017, nos autos do processo administrativo nº 1173/2017, 
vem pela presente divulgar NOTA DE DESAGRAVO em favor do Médico Veterinário Marcelo Páscoa Pinto CRMV-RS 
5002, por ter sido moralmente agredido no exercício da profissão. Servimo-nos assim, da presente Nota Pública de 
Desagravo, para formalizar a mais ampla solidariedade a este profissional que deve ser reconhecido e respeitado por zelar 
pela Saúde Pública de humanos e animais, e por atuar de forma desprendida em favor do bem estar animal. No ensejo, 
compartilhamos com toda a sociedade o mais pleno apoio aqueles que zelam pela saúde pública e bem estar animal, 
prerrogativas profissionais que dependem do exercício de uma Medicina Veterinária autônoma, independente e livre de 
inaceitáveis obstáculos, ameaças ou restrições.

Méd. Vet. Rodrigo Marques Lorenzoni 
CRMV-RS 8272

Presidente

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul

NOTA PÚBLICA DE DESAGRAVO
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, em face de decisão unânime deliberada na Sessão 

Plenária Ordinária nº 586/2017 de 23 de junho de 2017, nos autos do processo administrativo nº 616/2017, vem pela 
presente divulgar NOTA DE DESAGRAVO em favor das Médicas Veterinárias Julia Vignolo Silva CRMV-RS 13423, Cássia 
Loures Bellozi CRMVRS 13385 e Claudia Kirst CRMVRS 8840 por terem sido moralmente agredidas no exercício da 
profissão. Servimo-nos assim, da presente Nota Pública de Desagravo, para formalizar a mais ampla solidariedade a estas 
profissionais que devem ser reconhecidas e respeitadas por zelar pela Saúde Pública de humanos e animais, e por atuar 
de forma desprendida em favor do bem estar animal. No ensejo, compartilhamos com toda a sociedade o mais pleno apoio 
aqueles que zelam pela saúde pública e bem estar animal, prerrogativas profissionais que dependem do exercício de uma 
Medicina Veterinária autônoma, independente e livre de inaceitáveis obstáculos, ameaças ou restrições.

Méd. Vet. Rodrigo Marques Lorenzoni 
CRMV-RS 8272

Presidente
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Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul

NOTA DE REPÚDIO
Na sessão plenária do nº 586/2017, o Plenário aprovou Moção de Repúdio face à Nota Técnica emitida pela Emater/RS que declarou 

que o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul não teria atribuição legal nem jurídica para exigir registro 
e responsável técnico Médico Veterinário das agroindústrias familiares que produzem produtos de origem animal, tais como ovos, mel, carne, 
lei e pescados.  

Para o CRVM/RS, no entanto, tais alegações são irresponsáveis pois sem a assistência técnica profissionalizada a maioria dos animais 
que chega à condição de abate não teria a qualidade mínima necessária para preservar a saúde pública e o bem-estar animal, além do risco 
adicional de repercussões econômicas. No julgamento foi decidido que é indevido confundir liberdade profissional com liberdade econômica, 
pois do fato da produção de qualquer produto ser livre conforme a Constituição, não decorre que possa ser executada sem assistência 
profissional especializada. Por lei, somente o Médico Veterinário é competente para garantir a higidez e segurança de produtos de origem 
animal, como lhe confere a Lei 5517/68, art. 5º, e é o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul o órgão 
competente para executar esta fiscalização.

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 Sessão de Julgamento nº 04/2015 e reformada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, na LXXXII 
Sessão Especial de Julgamento, nos autos do Processo Ético- profissional nº 34/2014, vem executar a penalidade de SUSPENSÃO DO 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL por 1 (um) mês, com fundamento no artigo 33, alínea “d” da Lei Federal nº 5.517/68, aplicada à médica 
veterinária MÔNICA LAIZOLA FRAINER, registro no CRMV/RS sob o nº 4019, pela violação aos artigos 6º, inciso X e 14 incisos I, V e VI, 

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 Sessão Especial de Julgamento número 02/2017 do CRMV-RS, nos autos do Processo Ético- profissional nº 
30/2015, 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 ROBERTO VELHO COSTA, registro no CRMV/RS sob o nº 1489, pela violação aos 
artigos 14, inciso I e 26, inciso I, ambos do Código de Ética Profissional do Médico Veterinário- Resolução nº 722/02.

Méd. Vet. Rodrigo Marques Lorenzoni 
CRMV-RS 8272

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

www.crmvrs.gov.br

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 Teixeira Soares, 1075/804
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 Antofagasta 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


