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CRMV/PB REALIZOU CICLO DE
PALESTRAS EM CAMPINA GRANDE

No dia 10 de agosto de 2017, o CRMV/PB
realizou o evento Gestão de Negócios
CRMV/PB – Ciclo de Palestras no auditório
da Faculdade Uninassau em Campina
Grande/PB.
O presidente do CRMV/PB, Méd. Vet.
Domingos Lugo, abordou sobre o
conhecimento que o Responsável Técnico
(RT) deve ter sobre as normas legais para
orientar o proprietário a respeito do
funcionamento correto do estabelecimento,
auxiliando na gestão, visando resultados
positivos, através da qualidade dos
produtos e serviços oferecidos a sociedade.
Rodrigo Dantas Analista Técnico do
SEBRAE/PB, falou sobre a importância do
planejamento, contextualizou os períodos
de crises e fez referências as grandes
empresas que fecharam, por não terem se
preocupado com o futuro, não terem se
planejado. Segundo ele as crises são
cíclicas, é necessário que as empresas
tenham um plano de gestão, pois muitas
vezes o profissional se preocupa com a
parte técnica e esquece do administrativo,
pontuou Rodrigo.
Josiclei Cruz, da empresa Cruz Assessoria
em Negócios & Gestão Empresarial, falou
sobre a Cultura Empresarial com Foco no
Resultado, onde abordou sobre a
importância de se conhecer a cultura
empresarial através dos pilares, visão,
missão e valores. Segundo ele para se
obter resultados positivos, é necessário ter
foco, metas, pensar de forma planejada.

MEMBROS
DO
CRMV/PB
PARTICIPAM DO II SEMINÁRIO
PARAIBANO DE DIREITO ANIMAL EM
JOÃO PESSOA
Os presidentes do Conselho Federal de
Medicina Veterinária (CFMV), Benedito
Fortes Arruda e do Conselho Regional de
Medicina
Veterinária
da
Paraíba
(CRMVPB), Domingos Lugo, participaram
da mesa de abertura do II Seminário
Paraibano de Direito Animal realizado nos
dias 17 e 18 de setembro de 2017, na
Universidade Federal da Paraíba (UFPB),
em João Pessoa. Benedito em seu discurso
falou sobre a importância do evento e do
bem estar único, que envolve a harmonia
entre humanos, animais e o meio ambiente.
Presidentes das comissões do Conselho
Regional de Medicina Veterinária da
Paraíba (CRMV/PB), Méd. Vet. Débora
Rochelly da Comissão Regional de Animais
Selvagens e Meio Ambiente (CRASMA/PB)
e a Méd. Vet. Elisiane Moreira da Comissão
Regional de Ética, Bioética e Bem-Estar
Animal (CEBEA/PB), participaram da mesa
redonda com o tema Animais Silvestres em
Discussão. A mesa estava composta pela
Méd. Vet. Elisiane Moreira, como
presidente da mesa, a Méd. Vet. Débora
Rochelly e o Méd. Vet. Fabiano Pessoa,
IBAMA-PI, como palestrantes.
As Marcas do Tráfico de Animais
Selvagens foi o tema abordado por Débora,
que contextualizou sobre o tráfico de
animais e os seus prejuízos ao meio
ambiente, lembrando que essa prática
acontece desde o descobrimento do Brasil.
O tráfico existe porque tem o traficante, que
tem o colaborador, que tem o comprador,
pontuou ela.
O Projeto Liberdade e Saúde: o uso da
educação ambiental como ferramenta de
combate ao tráfico de animais silvestres e à
prevenção de zoonoses, ministrado por
Fabiano Pessoa, consiste na elaboração de
um GIBI, que de forma lúdica aborda a
importância de entender, respeitar e
combater o tráfico de animais silvestres.
É preciso discutir com a sociedade sobre o
tráfico

tráfico de animais e legislações. A mensagem
desse projeto é abrir os corações e as mentes
da comunidade sobre a soltura e o respeito
aos animais, finalizou ele.

CRMV/PB REALIZOU O I SEMINÁRIO
DA CRASMA SOBRE MEIO AMBIENTE
E SUSTENTABILIDADE EM CAMPINA
GRANDE

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio
Ambiente, o CRMV/PB através da
CRASMA/PB, realizou o I Seminário da
Comissão de Animais Selvagens e Meio
Ambiente do CRMV/PB “Meio Ambiente e
Sustentabilidade” no dia 08 de junho, em
Campina Grande/PB.
Foram abordados temas relacionados à
atuação do profissional na área de gestão
de recursos hídricos, manejo hídrico na
produção animal, gestão dos resíduos dos
serviços de saúde, agroecologia ligada à
Medicina Veterinária e Zootecnia além de
palestras sobre as problemáticas do meio
ambiente urbano.
Durante o evento foram realizadas duas
mesas redondas, com os palestrantes, para
discussões sobre os assuntos abordados,
bem como o sorteio de alguns livros. Cada
participante ganhou, do Méd. Vet. Prof.
Patrício Marques, o livro Plantas Medicinais
para Ruminantes.
A presidente da comissão a Méd. Vet.
Débora Rochelly, avaliou o evento como
positivo, pois o mesmo cumpriu o seu
objetivo de capacitar, aperfeiçoar e despertar
um olhar para o meio ambiente, que é uma
área carente das profissões de Medicina
Veterinária e Zootecnia e que está perdendo
espaço para outras profissões por falta de
capacitação.
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CRMV/PB: AÇÕES E PARTICIPAÇÕES

PUBLICAÇÕES OFICIAIS

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA

AVISO DE PENALIDADE

Membros da Comissão Regional de Ensino da
Medicina Veterinária do CRMV/PB, Prof. Adriano
Fernandes e o Prof. Otávio Brilhante,
participaram do XXIII Seminário Nacional de
Educação da Medicina Veterinária, promovido
pelo CFMV, nos dias 05 e 06 de Junho em
Brasília.

Méd.Vet. Valéria Rocha, presidente da Comissão
Regional de Saúde Pública Veterinária do
CRMV/PB, concedeu entrevista sobre a
segurança dos alimentos para o período das
festas
juninas,
ao
jornal
local.

Conselheiro do CRMV/PB e Méd. Vet. Louis
Brito participou do Seminário Meio Ambiente e
Segurança Alimentar realizado no dia 05 de
junho
em
João
Pessoa.

O assessor contábil do CRMV/PB participou do
VII Encontro de Assessores Contábeis do
Sistema CFMV/CRMVs, que foi realizado entre
os dias 02 e 04 de agosto na cidade do Rio de
Janeiro/RJ.

Reunião da CRASMA, realizada no dia 20 de
junho de 2017 em João Pessoa.

Atualização Cadastral

Reunião com o presidente, secretária-geral e
membros de comissões do CRMV/PB,
realizada no dia 25 de julho de 2017.

Mantenha-se atualizado através do
email registro@crmvpb.org.br ou pelo
telefone (83) 3222-7980.

Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba – CRMV/PB
Praça Pedro Gondim, 127 – Torre – João Pessoa-PB / 58040-360
Telefone: (83) 3222-7980 - crmvpb@crmvpb.org.br
Expediente: Segunda à Sexta das 12h às 18h

Serviço Público Federal. Conselho
Regional de Medicina Veterinária do
Estado do Paraíba. Publicação de
Penas Públicas - "Censura Pública, Em
Publicação Oficial" - Pena Disciplinar
Aplicada Ao Médico Veterinário
Antônio Araújo Neto – CRMV-PB nº
00162. O Conselho Regional de
Medicina Veterinária do Estado da
Paraíba – CRMV-PB, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela
Lei nº 5.517/68, regulamentada pelo
Decreto nº 64.704/69, consoante o
julgado no Conselho Federal de
Medicina Veterinária, contido nos autos
do Processo Ético-Profissional nº.
01/2015, vem executar a pena de
"Censura Pública, em Publicação
Oficial", prevista na alínea “c”, do
artigo 33, da Lei 5.517/68, aplicada ao
médico veterinário supramencionado,
por infração aos artigos 13º, Inciso VII,
15º, Inciso III, 39º, Inciso II, todos do
Código de Ética do Médico Veterinário
(contidos na Resolução CFMV nº
722/02).
João Pessoa/PB, 17 de Agosto de 2017

DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO
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Presidente

