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CRMV/PB REALIZA SOLENIDADE DE POSSE PARA A GESTÃO DO TRIÊNIO 2016-2019

O Conselho Regional de Medicina
Veterinária da Paraíba CRMV/PB, realizou no dia 05 de agosto de 2016, a
solenidade de posse dos Conselheiros
eleitos para o triênio 2016-2019, na cidade de João Pessoa - PB.
Na ocasião, o presidente reeleito do
CRMV/PB, Dr. Domingos Fernandes
Lugo Neto, em seu discurso de abertura, agradeceu a confiança de todos por
mais uma gestão e disse: “espero uma
reformulação da estrutura física e de
pessoal, para atender com mais qualidade e eficiência aos profissionais da
Medicina Veterinária e Zootecnia”.

Promover melhorias nas áreas da
Medicina Veterinária e Zootecnia é objetivo comum entre os antigos e novos
membros do Conselho. O Zootecnista
Wendell Melo, membro da Comissão de
Responsabilidade Técnica do CRMV/
PB e eleito como conselheiro, espera
trazer mais discussões sobre a zootecnia, bem como aumentar as formas de
atuação dos profissionais, visando um
trabalho harmônico entre as profissões
da Medicina Veterinária e Zootecnia.
Em seu segundo mandato, a conselheira Méd. Vet. Débora Rochelly, acredita contribuir para que o Conselho possa
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atuar de forma eficiente no cumprimento de suas ações, fiscalizando o exercício ilegal da profissão e promovendo
uma melhor perspectiva nas duas áreas
de atuação, Medicina Veterinária e Zootecnia.
Prestigiaram o evento funcionários
do CRMV-PB, familiares, amigos e representantes dos Conselhos Regionais
de Medicina Veterinária dos estados do
Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Mato
Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte e Sergipe.
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É com imensa satisfação que agradeço em nome da gestão
“Novos Caminhos 2016” pelos votos de confiança e na certeza de que continuaremos o nosso trabalho com seriedade e
transparência, fiscalizando o exercício ilegal das profissões da
Medicina Veterinária e da Zootecnia, promovendo a melhoria
da saúde animal e o bem estar da sociedade.
Realizamos em 2016 vários cursos de capacitações e
aprendizado para os profissionais e estudantes. O Curso de
Responsabilidade Técnica aconteceu em quatro (04) cidades
do Estado: João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras,
com grande participação do público profissional e estudantes.
O Programa de Educação Continuada, que consiste em um programa de aperfeiçoamento através de palestras, trouxe grandes profissionais nas diversas áreas de
atuação do Médico Veterinário com foco na clínica para pequenos animais.
O I Curso de Atualização em Saúde Pública com Ênfase na Atuação do Médico
Veterinário no NASF foi o curso pioneiro no estado da Paraíba, cujos resultados
foram positivos e os alunos puderam exercitar na prática todo conhecimento teórico
adquirido.
Muitos projetos estão por vir, mas no momento, em nome do Conselho Regional
de Medicina Veterinária da Paraíba - CRMV-PB, desejo um Feliz Natal e que em
2017 possamos juntos contribuir para uma sociedade mais saudável, buscando o
equilíbrio da saúde humana, animal e do meio ambiente.

CRMV/PB REALIZA CURSO COM ÊNFASE NA ATUAÇÃO DO
MÉDICO VETERINÁRIO NO NASF
O CRMV/PB foi o pioneiro na realização do I Curso de Atualização em Saúde
Pública com ênfase na atuação do Médico Veterinário do NASF (núcleo de apoio
à saúde da família), curso de grande importância para a saúde única.
Entender Políticas Públicas em Saúde, aprender a elaborar tecnicamente um
diagnóstico de risco, habilitar médicos
veterinários para o desenvolvimento das
ações junto ao NASF, bem como promover a importância desse profissional na
prevenção e atuação dentro da vigilância
em saúde foram objetivos propostos no
conteúdo programático, que foi dividido
em 04 módulos teóricos e práticas, totalizando 80 horas de carga horária.
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EXPEDIENTE
Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba
Praça Pedro Gondim, 127 – Torre
João Pessoa/PB – CEP 58040-360
Funcionamento
Das 12h às 18h – segunda a sexta
(83) 3222-7980
crmvpb@crmvpb.org.br

www.crmvpb.org.br
facebook.com/crmvpb

Gestão 2016 - 2019
DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente
Domingos Fernandes Lugo Neto / Méd. Vet. CRMV-PB – 0793

Vice-Presidente

Severino Gonzaga Neto / Zoot. CRMV-PB – 0208

Secretária Geral

Valéria Rocha Cavalcanti / Méd. Vet. CRMV-PB – 0729

Tesoureira

Elisiane Marques Moreira Borges / Méd. Vet. CRMV-PB – 0710

Conselheiros Efetivos
Méd. Vet. Adriano Fernandes Ferreira / CRMV-PB – 0681
Méd. Vet. Danilo Tancler Stipp / CRMV-PB – 1232
Méd. Vet. Ericka Rejane Correia de Albuquerque / CRMV-PB – 0960
Méd. Vet. Hamilton Gonçalves Botelho / CRMV-PB – 0955
Zoot. Wendell José de Lima Melo / CRMV-PB – 0252
Méd. Vet. Wlamir Araújo e Silva / CRMV-PB – 0772

Conselheiros Suplentes

Para a Méd. Vet. Valéria Rocha, presidente da Comissão Regional de Saúde
Pública Veterinária do CRMV/PB, alinhar
esses conhecimentos, teórico/prática,
foi de grande valor para os alunos, que
ganharam experiência, participando das
problemáticas do cotidiano das pessoas,
mapeando riscos inerentes à saúde e se
tornando um propagador da importância
e de como atua o profissional da Medicina Veterinária no NASF.
Os alunos apresentaram os trabalhos
de conclusão de curso durante a solenidade de encerramento, que aconteceu
no dia 03 de dezembro de 2016, com a
presença do presidente do CFMV, Méd.
Vet. Benedito Fortes de Arruda, e demais convidados.

Méd. Vet. Débora Rochelly Alves Ferreira / CRMV-PB – 0693
Méd. Vet. Milano Sales de Melo / CRMV-PB – 0827
Méd. Vet. Luciano Diniz dos Santos / CRMV-PB – 0667
Méd. Vet. Louis Helvio Rolim de Brito / CRMV-PB – 0569
Méd. Vet. Otávio Brilhante de Sousa / CRMV-PB – 0535
Méd. Vet. Samara Lucy da Silva / CRMV-PB – 0871
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NOTA PÚBLICA SOBRE
ESPORTES EQUESTRES

CONCURSADOS ASSUMEM
CARGO NO CRMV/PB

CRMV/PB ADQUIRE VEÍCULO
COM RECURSOS PRÓPRIOS

O CRMV/PB divulgou em seu
site e redes sociais a nota pública
favorável à regulamentação dos esportes eqüestres.
Para chegar a essa conclusão
foi realizada uma consulta pública
junto aos profissionais inscritos no
Conselho, através de email, cujas
respostas contribuíram para o debate que aconteceu na 201ª plenária ordinária.

Tomaram posse no ano de 2016
três (03) aprovados em concurso
público, realizado em 2015, sendo
01 para o cargo de fiscal e 02 para
o cargo auxiliar administrativo.
O CRMV/PB, com as novas contratações, visa à melhoria na qualidade da prestação de serviços.

O CRMV/PB adquiriu em 2016,
com recursos próprios, mais um
(01) veículo para o setor de fiscalização. Com a nova aquisição foi
possível aumentar e intensificar as
fiscalizações em todo o Estado.
Hoje o setor de fiscalização
possui dois (02) fiscais, sendo um
deles contratado esse ano, através
de concurso público realizado em
2015.
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CURSO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
CONTINUADA DO CRMV/PB

REUNIÃO SOBRE
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O CRMV/PB realizou durante o ano
de 2016, quatro (04) cursos de Responsabilidade Técnica (RT) nas cidades de:
João Pessoa, Campina Grande, Patos e
Cajazeiras.
O objetivo do curso foi mostrar que
ao assinar como RT de uma empresa o
profissional deve estar ciente da sua responsabilidade e importância do seu papel
dentro da mesma.
A responsabilidade técnica na visão
do Médico Veterinário e Zootecnista, Ética e Casos Jurídicos, Resíduos Sólidos,
foram alguns dos temas abordados durante os cursos.
Palestrantes de outros Estados trouxeram na bagagem a experiência do seu
cotidiano, criando um ambiente de troca
de conhecimentos e muito aprendizado.

O Programa de Educação Continuada
do CRMV/PB é um projeto da Comissão
Regional de Ensino da Medicina Veterinária, que visa o aperfeiçoamento profissional, bem como a introdução de novas
técnicas e atualizações, além de promover uma integração entre os profissionais.
Foram realizadas várias palestras em
diferentes áreas de atuação do Médico
Veterinário que atuam na clínica de pequenos animais. Palestrantes renomados de diferentes Estados do Brasil e até
mesmo de Portugal compartilharam os
seus conhecimentos, transformando o
auditório em uma verdadeira sala de aula.
O Programa conseguiu reunir vários
profissionais, a favor do conhecimento
e troca de experiência, cujo objetivo foi
apresentar o que tem de mais moderno
nos métodos aplicados nas clínicas de
pequenos animais.
Em dezembro foi realizada a última
palestra do ano concluindo assim, a programação prevista para 2016.

Diretoria, conselheiros, funcionários
e membros das comissões do CRMV/PB
participaram da reunião para o planejamento estratégico (PE) do triênio 2016
-2019. O PE é uma ferramenta que auxilia a gestão a traçar seu plano de ações,
metas, orçamentos, para um determinado período, que são monitorados e avaliados periodicamente.
Durante a reunião, os participantes
apresentaram as demandas, funcionamento, dificuldades e quais as ações pretendem realizar em seu setor durante o
período.
No segundo momento houve dinâmicas em grupo e debate sobre ações futuras do CRMV/PB, cujo objetivo foi apurar
dados que deram subsídios ao planejamento estratégico do triênio 2016-2019.

BALANÇO FINANCEIRO
CRMV/PB - Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba
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Câmara Nacional de Presidentes do
Sistema CFMV/CRMVs, que aconteceu nos dias 18 e 19 de abril em
Brasília.

Secretária geral do CRMV/PB Méd.
Vet. Valéria Rocha foi eleita presidente
da Comissão Nacional de Alimentos
do CFMV.

IV Semana Acadêmica de Medicina
Veterinária (SAMEV) 21/09/16 UFCG/
Patos/PB.

A Méd. Vet. Elisiane Moreira presidente da Comissão CEBEA/CRMV/PB
participa do I Fórum das Comissões
Nacional e Regionais de Ética, Bioética e Bem-estar Animal do Sistema
CFMV/CRMVs em Brasília/DF.

Palestra com Sérgio Lobato sobre
Gestão de Estabelecimento Veterinário, promovido pela ANCIVEPA-PB,
CRMV/PB e NN PESSOA.

Treinamento de capacitação para os
Fiscais do CRMV/PB, ministrado pela
Méd. Vet. Ana Carolina do CRMV/MS.

I Curso de Atualização em Saúde Pública com ênfase na atuação do Médico Veterinário no NASF.

Treinamento sobre Processo Ético com Diretoria e Conselheiros do
CRMV/PB.

Funcionários do CRMV/PB participaram do II Encontro de Usuários do Sistema de
Cadastro (Siscad), que ocorreu entre os dias 22 e 24 de agosto, em Brasília.

Tomaram posse em 2016 os funcionários aprovados no concurso público do CRMV/
PB.

ANUIDADE 2017
Os boletos para pagamento da anuidade 2017 serão enviados para o endereço cadastrado no Conselho. Você
poderá parcelar ou pagar à vista com
descontos de 15% a 5 %. Saiba mais
através do nosso site ou entre em contato com o CRMV/PB.
Caso não tenha recebido os boletos
até o dia 10 de janeiro, solicitar ao Conselho a segunda via.

PARA
LEMBRAR
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
De acordo com a Resolução
1041/2013 Art. 21, “ todo profissional
fica obrigado a comunicar por escrito ao
CRMV em que mantém inscrição principal qualquer mudança de endereço ou
domicílio”.
Mantenha-se atualizado através do
email registro@crmvpb.org.br ou pelo
telefone (83) 3222-7980.
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CRMV/PB EM NÚMEROS
Dados coletados até 30 / 10 / 16

Fiscalizações
Licitações (processos)
Pessoas Jurídicas ativas
Médicos Veterinários ativos
Zootecnistas ativos

RECESSO NATALINO
O CRMV/PB entrará em recesso no
dia 22 de dezembro e retornará às atividades normais no dia 02 de janeiro de
2017.
Boas Festas!
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