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Antecipando as comemorações dos 45 anos da regulamentação da profissão de 
médico veterinário e da criação dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina Vete-
rinária, o CRMV-RS recebeu um importante reconhecimento por parte do parlamen-
to gaúcho. Um Grande Expediente Especial na Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Sul deu início às comemorações oficiais do 45º aniversário da Lei 5.517, de 23 de 
outubro de 1968.  

Na figura de presidente deste Regional, muito me honrou ter recebido importan-
te homenagem da Assembleia Legislativa, proposta pelo presidente da Frente Parla-
mentar em Defesa dos Animais e deputado estadual Paulo Odone. Na presença do 
presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) Benedito Fortes 
de Arruda, de colegas e convidados, celebramos a brilhante trajetória e as inúmeras 
conquistas da profissão no País.

O Brasil possui, atualmente, cerca de 90 mil médicos veterinários distribuídos por 
diversas áreas de atuação. O segmento com o maior número de profissionais é a clíni-
ca e cirurgia de pequenos animais (41%), seguida da responsabilidade técnica e saúde 
pública (ambas com 29%), agropecuária (22%), clínica e cirurgia de grandes animais 
(19%). 

Em 45 anos de história, a Medicina Veterinária brasileira vem caminhando para 
aperfeiçoar e expandir as áreas de atendimento 
dos profissionais. O número de médicos veteri-
nários que procuram se especializar está aumen-
tando. Hoje já falamos, com mais frequência, em 
ortopedistas, patologistas, cardiologistas, entre 
outras especialidades que se espalham pelas clí-
nicas. O faturamento do mercado pet foi de R$ 
14,2 bilhões em 2012, um crescimento recorde de 
16,4% em relação ao ano anterior, o que mostra a 

consolidação desse segmento. 
As projeções para o agronegócio brasileiro mostram que o setor deve apresentar 

um expressivo crescimento nos próximos anos. Para a produção de leite, o aumento 
previsto é de 20%. Já a produção de carne deve aumentar 35%. O mercado aquecido 
favorece a Medicina Veterinária e mostra novas opções de trabalho aos profissionais.

Esses cenários positivos nos oferecem mais perspectivas de crescimento e propor-
cionam que continuemos contribuindo para o desenvolvimento econômico do País. 
O CRMV-RS mantém o compromisso de trabalhar pelo fortalecimento da profissão e 
de cooperar com o processo de qualificação dos colegas e do mercado. 

É nesse ritmo, olhando para frente, que iremos incentivar o empreendedorismo 
entre os profissionais. Uma recente pesquisa do CFMV mostrou que apenas 13% dos 
profissionais em atuação no país comandam seus próprios negócios. Diante disso, 
criamos a Comissão de Empreendedorismo para discutir e abordar estrategicamente 
a temática entre os profissionais, alunos e instituições de ensino, como forma de con-
tribuir e preparar nossa profissão para os desafios do futuro. 

45 anos de orgulho

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

EditorialEditorial
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Veterinária & Zootecnia - Quais 
são os objetivos da Comissão de 
Empreendedorismo do CRMV-RS?

Roberto Grecellé – A Comissão 
é um colegiado concebido para dis-
cutir e abordar estrategicamente o 
empreendedorismo para o exercício 
da Medicina Veterinária e Zootecnia. 
Os objetivos serão a promoção do 
empreendedorismo e a difusão dos 
conceitos dessa temática no meio 
acadêmico e nas coordenações dos 
cursos, de forma a incentivar a in-
clusão do assunto na grade curricu-
lar da graduação e pós-graduação. 
A universidade não está preparando 
profissionais com esse perfil e, tam-
pouco, oferecendo suporte para o 
futuro deles. O empreendedorismo é 
somente uma das inúmeras possibi-
lidades de atuação que existem para 
as duas profissões. O que iremos 
fazer é trabalhar as oportunidades. 
Existem profissionais que tem muito 
potencial e estão no lugar errado, por 
exemplo. 

V & Z - Como será a atuação da 
Comissão?

Grecellé – Será 100% sintonizada 
e encadeada com as demais ações do 
CRMV-RS. Entraremos no ritmo em 
que o Autarquia já vem desempe-
nhando, de uma gestão que vem ino-
vando e resgatando o perfil atuante e 

moderno de um órgão de fiscaliza-
ção. Faremos um trabalho propositi-
vo, contributivo e de ações conjuntas 
com as demais comissões temáticas 
do CRMV-RS. As ações efetivas, de 
maneira geral, estarão focadas na 
produção de conteúdo técnico e con-
ceitual sobre empreendedorismo e 
na promoção de ações de dissemina-
ção da informação. Faremos eventos 
regionais para incentivar os profis-
sionais a empreender. 

V & Z - Qual é o perfil do empre-
endedor nos dias de hoje?

Grecellé - Depende de as-
pectos bastante intrínsecos 
de cada um. Muito do “ser 
empreendedor” já nasce com 
a pessoa, porém é possível 
fomentar, incentivar, explicar 
e, até mesmo, formar novos 
empreendedores que, de for-
ma geral, gostam de desafios, 
de assumir riscos, de inovar e 
ousar. Ele gosta de uma rotina 
variável, com novidades, pos-
sibilidades de ganhos no cur-
to e médio prazo, de não ter 
um chefe e horários definidos. 
A maior parte das pessoas que 
empreendem não aceitam 
mais a remuneração que tem 
atualmente. Em contraparti-
da, existem aqueles que se co-

locados numa estação de trabalho fi-
cam desconcertados, pois enxergam 
as oportunidades de trabalho, porém 
não depende dele e da estrutura fa-
zer com que o trabalho aconteça. 
Ele gosta de adrenalina, do incerto. 
Dificilmente uma pessoa com perfil 
absolutamente conservador, será um 
empreendedor.

V & Z - Quais são os tipos de em-
preendedores?

Grecellé - Existem dois tipos, o 
empresário empreendedor, ou seja, 
aquele que é dono do seu próprio ne-

Alinhado às tendências do mercado, CRMV-RS 
cria comissão de empreendedorismo 
Grupo irá desenvolver ações que incentivem o perfil 

empreendedor dos profissionais

EntrevistaEntrevista

Uma recente pesquisa do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária (CFMV) mostrou que apenas 13% 
dos médicos veterinários e zootecnistas do país optaram 
pelo empreendedorismo e abriram seus negócios próprios. 
Constantemente em debate nos eventos técnicos do CRMV-
RS, o assunto agora é matéria de uma comissão temática 
do Conselho que irá reunir lideranças com experiência 
na área para promover e difundir esse assunto entre os 

profissionais, instituições de ensino e graduandos de 
Medicina Veterinária e Zootecnia. O médico veterinário 
e coordenador de projetos em agronegócio do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio 
Grande do Sul (Sebrae/RS) Roberto Grecellé é o presidente 
da Comissão de Empreendedorismo e conta, abaixo, como 
será a atuação do grupo e dá dicas aos profissionais que 
desejam apostar no negócio próprio.
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gócio, e o funcionário que tem perfil 
empreendedor. Esse funcionário é 
provocador e desacomodado. Equi-
pes que não têm de 10 a 20% de pes-
soas com esse perfil, são mais lentas, 
não inovam tanto, não rendem. É o 
perfil empreendedor que vai levar 
o médico veterinário ou zootecnis-
ta, que trabalha em uma empresa 
privada, a ganhar uma promoção e 
participar dos lucros da empresa. O 
conservador vai aceitar a realidade 
colocada pelos gestores. 

V & Z - Apostar no negócio pró-
prio é uma boa opção?

Grecellé - Se de forma respon-
sável, sim. Os pontos positivos es-
tão em boas remunerações, maior 
liberdade, possibilidades de cresci-
mento profissional e financeiro. O 
crescimento da empresa depende do 
empresário. O profissional que está 
pensando em novos 
ganhos, projetos e 
horizontes, que não 
souber aonde quer 
chegar, na pior das 
hipóteses, é melhor 
ficar onde está. É im-
prescindível ter um conhecimento 
mínimo de mercado em que está en-
trando. 

V & Z - Quais devem ser os cui-
dados com a gestão da empresa, 
tendo em vista que somente sete 
em cada 10 empresas sobrevivem 
no Brasil após dois anos da aber-
tura? 

Grecellé - Um dos principais cui-
dados está em elaborar um plano de 
negócio. A ausência de um planeja-
mento mínimo é o grande motivo 
dos insucessos, pois os empresários 
se aventuram sem conhecer o mer-
cado que atuarão. É indispensá-
vel levantar e mapear com a maior 
abrangência possível o mercado 
que você vai atuar. A maioria dos 
empreendedores tem uma idéia do 
negócio e não um estudo no papel. 
O médico veterinário e o zootec-
nista conhecem as oportunidades, 

mas não sabem desenhar o negó-
cio - mapear carga trabalhista, tri-
butária, fornecedores, funcionários, 
horários, nota fiscal, isenção de im-
posto. As empresas que quebram só 
tiveram boas idéias, e não negócios 
formatados e estruturados. O acom-
panhamento constante do seu mer-
cado de atuação é muito importante, 
afinal, tudo é muito dinâmico, inter-
ligado, e variações inesperadas po-
dem requerer que ajustes corrijam 
os rumos da empresa. O insucesso, 
não necessariamente, vem na hora 
em que tu abres o negócio. Ele pode 
vir ao longo do desenvolvimento. 
Conhecer o seu público também é 
fundamental. Muitas vezes os pro-
fissionais decidem empreender sem 
saber quem serão seus clientes e o 
que eles querem. A não identificação 
do potencial da empresa pode levar 

ao fracasso. Cuidado ao importar 
realidades e um modelo de negó-
cio. O legal é importares novidades, 
técnicas ou máquinas. Gestão de 
pessoas - capacitação, valorização, 
regularidade trabalhista, ter fami-
liares na empresa sem o devido cui-
dado é uma questão crítica e tratada 
de maneira amadora e arcaica pelas 
empresas. A nossa formação acadê-
mica não trata desse assunto. Outro 
cuidado é com a gestão dos custos. 
Os médicos veterinários, principal-
mente, não estudam gestão finan-
ceira na faculdade. A última dica é 
pensar em inovação, modernização 
e fazer um acompanhamento das 
tendências.

V & Z - Qual a preparação que o 
mercado exige do profissional que 
deseja empreender?

Grecellé - O mercado exige aten-
dimento personalizado e especia-

lizado para o cliente. O empresário 
precisa tratar bem o cliente, ser bom 
tecnicamente e oferecer qualidade 
nos serviços. O mercado exige visão 
e comportamento empresarial, que 
nada mais é que planejar, executar, 
reavaliar e programar melhorias, 
sempre. Também nos exige conexão 
e saber usar a internet para fazer ne-
gócios, atrair novos clientes e não só 
para se comunicar. Os empreende-
dores da nossa área ainda não sabem 
muito utilizar as ferramentas dispo-
níveis na internet. 

V & Z - Uma recente pesquisa do 
CFMV mostrou que apenas 13% 
dos médicos veterinários e zootec-
nistas são empresários. Na sua ava-
liação, o que explica esse dado?

Grecellé - O que explica isso é a 
formação ainda clássica dos cursos 
de graduação. Partindo do ambiente 

acadêmico, pode-se 
afirmar que são mi-
noria os cursos de 
Medicina veterinária 
e Zootecnia que tem 
em seus currículos 
disciplinas e abor-

dagens que incentivem e capacitem 
o jovem profissional a empreender. 
Isso não tem a ver com a qualidade 
técnica de formação. De certa for-
ma, ainda formam-se profissionais 
com perfil executor técnico, com in-
suficiente habilidade para gerir seus 
negócios. Essa é uma mudança con-
ceitual, que necessita ampla discus-
são - e consequente renovação - que 
deve partir dos bancos acadêmicos. 

V & Z - Quais são os maiores re-
ceios das pessoas ao abrirem seus 
negócios próprios?

Grecellé -Os motivos que surgem 
com maior freqüência são o receio 
de empreender, o conhecimento 
necessário para abrir um novo ne-
gócio, o desconhecimento do mer-
cado potencial e, em alguns casos, 
os custos são muito elevados para se 
manter uma empresa devidamente 
funcionando.
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A principal função do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária 
do RS é a de fiscalizar o exercício da 
profissão do médico veterinário e do 
zootecnista, assim como orientar, 
supervisionar e disciplinar as ati-
vidades relativas a ambas as profis-

sões. Para cumprir com esse dever 
e garantir que a sociedade consuma 
produtos de qualidade, o CRMV-RS 
organizou a ação especial de fisca-
lização, denominada de “Operação 
Arcanjo”. 

O movimento ocorreu de 18 de 
março a 17 de maio e contou com os 
sete fiscais do Conselho para fisca-
lizar empresas de 44 municípios da 
Região Noroeste do Estado. Foram 
visitados estabelecimentos que, con-
forme a lei nº 5.517, devem ter um 
médico veterinário responsável téc-
nico. Dentre eles, abatedouros, fá-
bricas de conserva de carne; empre-
sas que armazenam, comercializam 
ou industrializam produtos de ori-
gem animal; assim como entrepostos 
de mel, ovos; empresas ligadas à ca-
deia leiteira ou seus derivados.  

Durante os dois meses da ope-
ração foram fiscalizados 453 esta-
belecimentos em municípios, que 

compõem as delegacias de São Luiz 
Gonzaga, Cerro Largo, Santa Rosa e 
Santo Ângelo. De todos os locais fis-
calizados, 123 receberam autuações, 
sendo 23 da região de São Luiz Gon-
zaga, 24 de Cerro Largo, 66 de Santa 
Rosa e 10 de Santo Ângelo. Os prin-
cipais problemas encontrados foram 
a inexistência de registro junto ao 
CRMV-RS, ausência de responsável 
técnico, de serviço de inspeção, até 
problemas estruturais e de higiene. 

O presidente do Conselho Rodri-
go Lorenzoni ressalta que esse tipo 
de ação é fundamental pois identifica 
as irregularidades e as empresas que 
não trabalham com responsável téc-
nico, que colocam em risco a saúde 
das pessoas e dos animais. “O profis-
sional irá garantir que todos os pro-
cedimentos do estabelecimento este-
jam organizados e de acordo com as 
legislações e que o produto final não 
seja prejudicado”, explica.

Ação inédita do CRMV-RS fiscalizou mais de 400 
empresas em dois meses 

Operação Arcanjo focou em municípios da Região Noroeste do Estado

FiscalizaçãoFiscalização

Profissional admitido como Responsável 
Técnico deve formalizar contratação

Dentre as empresas que devem ter registro de responsabilidade técnica, que vise a inspeção e a fiscalização sob o ponto-
de-vista sanitário, higiênico e tecnológico, estão:

- Cooperativas de produtores que armazenem, comercializem ou industrializem produtos de origem animal;
- Abatedouros, matadouros, frigoríficos e fábricas de conserva de carnes, de banha e de gordura animal;
- Empresas que se dediquem à conservação ou industrialização de pescado;
- Entrepostos de mel, cera, ovos e demais produtos de origem animal;
- Empresas que recebam, armazenem, beneficiem ou industrializem leite ou seus derivados;
- Estabelecimentos que criem, industrializem, ou comercializem espécimes de fauna silvestre provenientes de criadouros 

artificiais e firmas que criem, capturem, industrializem ou comercializem espécimes da fauna aquática.

O que diz a lei 5.517

Todo estabelecimento que comer-
cialize produtos de uso veterinário e 
preste qualquer tipo de atendimento 
ou serviço, ligados à área da Medi-
cina Veterinária, como estudo, pro-
jeto, pesquisa, orientação, direção, 
assessoria, consultoria, perícia, ex-

perimentação bem como as ligadas 
ao meio ambiente e à preservação 
da natureza, fica sujeito à Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART), 
conforme a Resolução nº 683, do 
CFMV.  O zootecnista deve proceder 
igualmente a anotação do documen-

to da responsabilidade técnica, con-
forme a Resolução nº 07, do CRMV-
-RS. O formulário está disponível, no 
site da Autarquia (www.crmvrs.gov.
br). O documento deve ser impresso 
em quatro vias e assinadas pelo con-
tratante e pelo profissional, e enca-
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minhado ao CRMV-RS pelo correio 
ou pessoalmente. A homologação da 
ART será concedida pelo Plenário 
do Conselho. Conforme a Resolução 
do CFMV nº 682, o profissional tem 
10 dias, após firmado o contrato de 
RT com o estabelecimento, para efe-
tuar a Anotação junto ao CRMV-RS. 
Aqueles que não o fizerem e atuarem 

sem a documentação obrigatória, es-
tão sujeitos a multa no valor de R$ 
600,00, dobrada na reincidência até 
o limite de R$ 2.400,00.  

Ao final da prestação de serviço ou 
atividade, o profissional é igualmen-
te responsável por solicitar a baixa 
da ART, também através de formu-
lário, disponível no site (http://cr-

mvrs.gov.br/baixaart.pdf), na sede e 
secretarias regionais do CRMV-RS. 
Caso não o faça, continuará sendo 
co-responsável e solidário por pos-
síveis danos causados pela empresa 
ou por condutas contrárias às legis-
lações vigentes, sanitárias e de pro-
teção animal. 

 

O profissional, médico veterinário ou zootecnista, 
que desejar atuar como responsável técnico deve, con-
forme Resolução do CRMV-RS nº 02, garantir a qua-
lidade do produto final e do serviço prestado, respon-
dendo ética, civil e penalmente, por danos que possam 
vir a ocorrer. A carga horária mínima do RT, sem vín-
culo empregatício, deve ser de seis horas semanais por 
ART, não podendo passar de 56 horas semanais, com 
excessao do produtor rural que é de 3 horas, conforme 
a Resolução nº 16, do CRMV-RS. Além disso, o profis-
sional deve assegurar-se de que o estabelecimento no 
qual assumirá a Responsabilidade Técnica encontra-se 
legalmente habilitado ao desempenho de suas ativida-
des, especialmente quanto ao registro no CRMV-RS. A 
área de atuação do profissional, revisada pela Resolução 
13, do CRMV-RS deverá ser, preferencialmente, no mu-
nicípio onde reside ou, no máximo, em um raio de até 
120 quilômetros desse.

A legislação também define que, devido a questões 
éticas e conflito de interesses, o RT que ocupar cargo ou 
função como servidor público com atribuição de fisca-
lização em determinados serviços, tais como Vigilância 
Sanitária, Defesa Sanitária Animal, Serviço de Inspeção 
Municipal, Estadual ou Federal, não poderá assumir a 
função de RT em estabelecimentos sujeitos à fiscalização 
desses departamentos. Quando identificar problemas téc-
nicos ou operacionais que necessitem de ação corretiva, o 
RT deve, conforme a Resolução nº 02, do CRMV-RS, co-
municar a empresa por escrito. Documento que deve ser 
emitido em duas vias assinadas pelas partes, sendo a 1ª 
entregue à empresa e a 2ª ficando em posse do profissio-
nal. Para exercer esse papel, o RT deve conhecer as leis, os 
decretos e as resoluções do CFMV e CRMV-RS, o Código 
de Defesa do Consumidor, a legislação ambiental, sanitá-
ria e do comércio nacional e internacional de produtos e 
derivados de origem animal. 

A atuação do Responsável Técnico
Atribuições e carga horária Ética profissional e atualização
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Grande Expediente Especial na Assembleia 
Legislativa do RS homenageia os 45 anos 

da Medicina Veterinária
A Lei nº 5.517 de 23 de outubro de 

1968, que regulamenta o exercício da 
profissão de médico veterinário e cria 
o Conselho Federal e Regionais de 
Medicina Veterinária, completa, em 
2013, 45 anos de existência. E para 
homenagear os profissionais médi-
cos veterinários e o Sistema CFMV/
CRMVs nesta data comemorativa, 
foi que o deputado estadual e coor-
denador da Frente Parlamentar dos 
Direitos dos Animais Paulo Odone 
(PPS) propôs a realização do Grande 
Expediente Especial da Assembleia 
Legislativa (AL) do Estado. A sessão, 
ocorrida no dia 22 de maio, marcou 
o início das comemorações relacio-
nadas à data, que continuarão por 
todos os estados brasileiros até o mês 
de outubro, com um grande evento 
no Congresso Nacional.

Convidados a representar oficial-
mente os mais de 90 mil médicos 
veterinários atuantes no país, os pre-
sidentes do Conselho Federal de Me-
dicina Veterinária (CFMV), Benedi-

to Fortes de Arruda, e do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária do 
RS, Rodrigo Lorenzoni, compuseram 
a mesa de autoridades. Acompanha-
dos do diretor do Departamento de 
Defesa Agropecuária da Secretaria 
Estadual da Agricultura, Eraldo Mar-
ques, do defensor público Miguel 
Seade Júnior, da representante do 
Ministério da Agricultura, Beatriz 
Kuchenbecker, do coordenador da 
Vigilância em Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde de Porto Alegre, 
José Sangiovanni, e do presidente da 
sessão e 2º vice-presidente da AL, o 
deputado Aldacir Oliboni (PT), os 
presidentes do Conselho Federal e 
Regional de Medicina Veterinária 
acompanharam as homenagens pres-
tadas pelo deputado proponente e 
demais representantes da casa.

Durante seu discurso, Odone 
ressaltou que a sociedade vem en-
tendendo, a cada dia, o trabalho do 
médico veterinário como de extre-
ma importância, desde os cuidados 

com os animais de companhia até o 
acompanhamento da industrializa-
ção de produtos de origem animal. E 
foi visando também essa conscienti-
zação por parte da população, sobre 
a abrangência do conhecimento do 
profissional da Medicina Veterinária, 
que o Grande Expediente foi propos-
to. O deputado encerrou a fala ressal-
tando, mas uma vez, o extremo valor 
do profissional tanto para o homem, 
quanto para os animais. 

Durante a solenidade, manifes-
taram-se com apartes ao reconheci-
mento à profissão os deputados José 
Sperotto (PTB), Frederico Antunes 
(PP), Lucas Redecker (PSDB), Nél-
son Härter (PMDB), Marisa Formolo 
(PT) e Vinicius Ribeiro (PDT). En-
cerrando o Grande Expediente Espe-
cial, o deputado Odone entregou ao 
presidente do CFMV e do CRMV-RS 
medalhas da Assembleia Legislativa 
em reconhecimento à importância 
das Autarquias para os profissionais, 
sociedade e poder público.

Deputados e autoridades homenagearam os 45 anos da regulamentação da Medicina Veterinária 
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Após a cerimônia, os representan-
tes do Sistema CFMV/CRMVs e da 
AL receberam os cumprimentos dos 
profissionais, convidados e imprensa 
no salão Julio de Castilhos. Segundo 
o presidente do CFMV, Benedito de 
Arruda ações como a que foi realiza-
da em Porto Alegre irão proporcionar 
uma maior visibilidade ao médico 
veterinário e suas atribuições, princi-
palmente para a saúde pública, além 
de evidenciar a solidez da classe. Ele 
ainda salientou que com o maior re-
conhecimento do papel do profissio-
nal, a qualificação e modernização 
são essenciais para a formação de no-
vos médicos veterinários. “Devemos 
formar profissionais competentes 
para suprir a demanda da sociedade”, 

concluiu. Na opinião do presidente 
do CRMV-RS, Rodrigo Lorenzoni, a 
solenidade marca o reconhecimento 
do parlamento gaúcho e a importân-
cia da Medicina Veterinária no cená-
rio sócio-econômico e da saúde pú-
blica. “O reconhecimento aumenta a 
responsabilidade do trabalho do mé-
dico veterinário na busca pela exce-
lência dos serviços prestados”, disse.

Dentre os que prestigiaram a ses-
são nas galerias do plenário, estive-
ram presentes os conselheiros, mem-
bros da diretoria e das Comissões 
Temáticas do CRMV-RS. Integrantes 
da Sociedade de Veterinária do RS 
(Sovergs), da Associação Nacional 
de Clínicos Veterinários de Peque-
nos Animais (Anclivepa/RS), da Aca-

demia Rio-Grandense de Medicina 
Veterinária, do Sindicato dos Médi-
cos Veterinários no Estado do RS, da 
revista científica A Hora Veterinária 
compareceram na solenidade. Além 
dessas entidades, também estiveram 
presentes a Cooperativa de Traba-
lho Médico Veterinário, a Federação 
Cinológica do RS, o Instituto Qua-
littas, o Instituto I-Uma, o Sindicato 
dos Técnicos Científicos do RS, da 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS), do Sindicato das 
Indústrias de Carnes e Derivados no 
Estado do RS (Sicadergs), da Associa-
ção dos Criadores de Gado Holandês 
do RS e dos Conselhos Regionais de 
Educação Física, Fonoaudiologia e 
Química.

Profissionais e autoridades prestigiaram 
cerimônia dedicada a profissão

Deputado Odone foi o proponente da solenidade Presidente do CFMV e diretores do CRMV-RS e CRMV-MT 

Conselheiras do CRMV-RS na solenidade
Entidades de classe também estiveram no evento



10

Reconhecer o crescimento da Me-
dicina Veterinária e da Zootecnia e 
valorizar a multiplicidade dos cam-
pos de atuação do médico veteriná-
rio e do zootecnista na sociedade. 
Essa é a proposta do CRMV-RS ao 
instituir, neste ano, o Prêmio Desta-
que Medicina Veterinária e o Prêmio 
Destaque Zootecnia. A homenagem, 
formalizada através da Resolução nº 
25, de 20 de junho de 2013, visa re-
conhecer o conjunto do trabalho de 
personalidades que tenham se distin-
guido de forma notável ou relevante e 
contribuído para o engrandecimento 
e a defesa das profissões também se-
rão homenageados com o Prêmio do 
CRMV-RS.

 Um ou mais nomes ou perso-
nalidades poderão ser indicados a 
cada ano em 14 categorias diferentes, 
dentre elas Liderança Empresarial 
Agronegócio, Personalidade do Ano, 
Destaque Empreendedor, Destaque 
Ensino, Destaque Pesquisa e Desta-
que Bem-Estar Animal e Proteção. 
Conforme o texto da Resolução, as 
indicações poderão ser realizadas  

através do preenchimento de formu-
lári, disponível no site do Conselho. 

Segundo o presidente do CRMV-
-RS Rodrigo Lorenzoi, no ano em 
que o Sistema CFMV/CRMVs com-
pleta 45 anos de existência, o prê-
mio estimula o constante aperfeiço-
amento profissional e a busca pela 
atuação exemplar. “Idealizado como 
uma forma de fortalecer as rela-
ções institucionais e reconhecer 
aqueles profissionais, entidades 
e personalidades que contribu-
íram de forma relevante para a 
Medicina Veterinária e para a 
Zootecnia, temos a intenção de  
reforçar na classe o sentimento 
de reconhecimento, união e res-
peito entre todos”, enfatizou. 

Para a edição desse ano, o 
processo de indicação já está 
encerrado, sendo que a análi-
se dos indicados e escolha dos 
premiados foi realizada em ses-
são plenária extraordinária, que 
analizou as indicações. A ceri-
mônia de entrega da premiação 
ocorrerá na Casa do Veterinário, 

localizada no Parque de Exposições 
Assis Brasil, em Esteio, dia 30 de agos-
to, às 18h, durante a Expointer 2013. 
O processo de indicação de profissio-
nais e personalidades para a premia-
ção do próximo ano inicia 60 dias 
antes da abertura da Expointer 2014. 
Abaixo confira quais serão os segmen-
tos premiados nesse ano.

CRMV-RS institui Prêmio Destaque Medicina 
Veterinária e Zootecnia

Personalidades premiadas serão conhecidas na Casa do Veterinário, durante a Expointer 2013

NotíciasNotícias
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“Como sabemos, o cão utiliza a 
cauda como forma de estabelecer a 
comunicação e demonstrar se está 
feliz, acuado ou agressivo”, lembra 
o presidente do CRMV-RS Rodrigo 
Lorenzoni. Cortá-la, portanto, pode 
diminuir seu senso gravitacional e 

o impedir de demons-
trar suas emoções, assim 
como causar um trauma 
desnecessário, indo con-
tra os princípios de bem-
-estar animal, defendidos 
pelo Conselho Federal 
e Regional de Medicina 
Veterinária. Consideran-
do esses pontos, a prática 
chamada de caudectomia 
- amputação ou corte da 
cauda dos caninos para 
fins estéticos - foi proibi-
da pelo Conselho Federal 

de Medicina Veterinária (CFMV) 
em junho deste ano. A Resolução nº 
1027 permite a caudectomia somen-
te em casos de doenças, como o cân-
cer, ou acidentes.

A nova regra modifica a Reso-
lução nº 877 do CFMV, que apenas 

recomendava que a cirurgia não 
fosse realizada. Raças como Co-
cker Spaniel, Pinsher, Poodle, além 
de Pitbull, Rottweiller e Doberman 
são alvos comuns do procedimento, 
justificado como para “embelezar” o 
animal. Conforme o presidente do 
CFMV Benedito Fortes de Arruda 
amputar parte de um animal por 
motivo torpe é inadmissível. Além 
disso, a nova norma foi criada para 
que seja desenvolvido um trabalho 
de coerção à caudectomia e a cons-
cientização do médico veterinário 
em não recomendá-la. 

Desde 2008, o Conselho Federal 
proíbe a cordectomia, a conchecto-
mia e a onicectomia. O profissional 
que infringir as normas estará su-
jeito a processo ético-profissional. 
Toda a população pode procurar o 
CRMV-RS para denunciar a prática. 

Corte da cauda em cães para fins estéticos 
é proibido pelo CFMV

Iniciativa está alinhada aos princípios de bem-estar animal

Veterinário não pode realizar consulta ou aplicar vacina no 
balcão do estabelecimento

Todo estabelecimento que comer-
cialize produtos de uso veterinário, 
como pet shops e casas agropecuá-
rias, deve estar registrado junto ao 
Conselho Regional de Medicina Ve-
terinária, conforme a Resolução do 
CFMV nº 592/92. Nesses locais, as-
sim como em clínicas e consultórios, 
toda a prestação de serviço ligada à 
área da Medicina Veterinária, con-
forme Resolução nº 683/01, do Con-
selho Federal, deve ser realizada por 
um médico veterinário e em ambien-
te próprio.

A Campanha Institucional do 
CRMV-RS “Aqui tem médico veteri-
nário, aqui tem mais saúde” vem tra-
balhando a conscientização e fiscali-
zação dessas situações desde outubro 

de 2012, visando o correto atendi-
mento dos animais para garantir sua 
sanidade, a preservação da saúde 
pública e a garantia da qualidade dos 
serviços prestados pelas empresas.

Das 232 empresas autuadas, 
desde o início da campanha até 
agora, 15% atendiam animais 
ou aplicavam vacinas direta-
mente no balcão. Essa prática 
é proibida pela Resolução nº 
682/01, do CFMV. A consulta, 
vacinação do animal ou qual-
quer tipo de atendimento deve 
ser realizado pelo médico vete-
rinário em sala apropriada, se-
parada do local de venda, res-
peitando as normas sanitárias 
para a atividade. A multa para o 

estabelecimento que descumprir essa 
determinação está definida no artigo 
8º da resolução e o valor inicia em R$ 
18 mil, podendo ser dobrada na rein-
cidência até o limite de R$ 36 mil.
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Os prejuízos da adulteração do leite para a saúde da 
população gaúcha foi tema de uma audiência pública, 
proposta pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente da 
Assembléia Legislativa, no início do mês de julho. Ao lon-
go da audiência, representantes do CRMV-RS, da cadeia 
leiteira, autoridades e especialistas levantaram importan-
tes iniciativas para contribuir com as medidas a serem 
adotadas pelos órgãos fiscalizatórios e demais respon-

sáveis por elucidar a fraude. Uma reflexão 
apresentada pelo presidente do CRMV-RS 
Rodrigo Lorenzoni foi a necessidade de re-
composição do quadro de médicos veteriná-
rios da Secretaria da Agricultura, Pecuária e 
Agronegócio do RS (Seapa) para o fortaleci-
mento do serviço de inspeção. Com base em 
dados da Associação dos Fiscais Agropecu-
ários (AFAGRO), divulgados recentemen-
te, existe uma defasagem de 217 médicos 
veterinários para trabalhar na inspeção de 
produtos de origem animal no Estado. Lo-
renzoni cobrou do governo a reposição do 
quadro de fiscais e mais comprometimento 
com a saúde pública. A Secretaria da Agri-
cultura anunciou concurso público para a 
contratação de 130 profissionais para atuar 
na inspeção, porém, desse total, apenas 100 
vagas serão destinadas a médicos veteriná-

rios. Lorenzoni lembrou que até 2015, cerca de 100 mé-
dicos veterinários devem se aposentar resultando, nova-
mente, em um déficit de 217 profissionais. “Precisamos 
que alguém dê voz a angústia dos médicos veterinários 
que estão vendo a saúde pública jogada a qualquer sorte. 
Deixo meu apelo aos deputados de não trabalhar o as-
sunto saúde somente sob o ponto de vista político. Não 
podemos negligenciar a saúde pública”, finalizou.

CRMV-RS cobra recomposição do quadro de médicos 
veterinários do serviço de inspeção estadual

Em audiência pública, presidente do Conselho pediu mais comprometimento 
do governo com a saúde pública

Rodrigo Lorenzoni propõe inclusão do responsável técnico nas 
embalagens de leite e demais produtos de origem animal

A Operação Leite Compensado revelou certa fra-
gilidade nos processos de certificação da qualidade do 
leite. Preocupado com a segurança dos produtos de ori-
gem animal consumidos pela sociedade e com o grau 
de comprometimento dos agentes da cadeia produtiva é 
que o presidente do CRMV-RS, Rodrigo Lorenzoni, en-
tregou à deputada e líder da bancada do PP na Assem-
bleia Legislativa do RS, Silvana Covatti, documento com 
sugestão para a construção de um projeto de lei para 
a reestruturação da rotulagem dos produtos de origem 
animal. O documento sugere a inclusão do profissional 
Responsável Técnico (RT), que coordena o processo de 
produção dos alimentos nas embalagens dos produtos. 
Atualmente, as legislações estadual, federal e municipal 
não são claras ao estabelecer a identificação do RT. Na 

avaliação do presidente do CRMV-RS, a contribuição da 
Autarquia está em promover mais segurança à socieda-
de e incentivar a elaboração de políticas para o controle 
da saúde pública, frente aos últimos episódios envol-
vendo o leite e a carne. “Quando adquirimos medica-
mentos, encontramos o nome do RT na caixa. Por que 
não há essa mesma exigência nos produtos de origem 
animal, tendo em vista que precisamos aumentar o grau 
de compartilhamento da responsabilidade fazendo com 
que as pessoas estejam, cada vez mais, comprometidas 
na qualidade do processo produtivo?”, concluiu Loren-
zoni. A deputada comprometeu-se em estudar a propos-
ta e ressaltou a importância do trabalho do CRMV-RS 
em colocar-se como um órgão consultivo do parlamen-
to gaúcho.  

NotíciasNotícias
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Diversas entidades ligadas à 
Medicina Veterinária trabalham 
em conjunto na busca pelo reco-
nhecimento do profissional e da 
sua valorização junto à sociedade. 
Dentre todas as hoje existentes no 
Estado, cinco delas – Sociedade 
de Veterinária do Rio Grande do 
Sul (Sovergs), Conselho Regional 
de Medicina Veterinária do RS 
(CRMV-RS), Associação Nacional 
de Clínicos Veterinários de Pe-
quenos Animais (Anclivepa-RS), 
Sindicado dos Médicos Veteriná-
rios no Estado do Rio Grande do 
Sul (SimvetRS) e Academia Rio 
Grandense de Medicina Veteriná-
ria, representam toda a classe mé-
dica-veterinária e atuam de forma 
específica.

A mais antiga das entidades 
de classe, a Sovergs, fundada em 
1938, representa os interesses pro-
fissionais da classe e busca reunir, 
ouvir, orientar e defender os mé-

dicos veterinários. Além disso, 
visa contribuir para o aperfeiço-
amento científico da Medicina 
Veterinária, além de orientar eti-
camente as atividades dos profis-
sionais.

O CRMV-RS é uma autarquia 
federal criada pela Lei nº 5.517, 
de 1968, cuja função principal é 
a de fiscalizar o exercício do pro-
fissional médico veterinário, além 
de orientar, supervisionar e disci-
plinar suas atividades. Por lei, o 
Conselho também serve como ór-
gão de consulta aos governos fe-
deral, estaduais e municipais para 
assuntos relacionados à profissão.

A Anclivepa-RS, fundada em 
1975, é uma sociedade civil, de 
âmbito regional, sem fins lucrati-
vos, constituída e regida por um 
estatuto social. Tem a finalidade 
de reunir os profissionais do es-
tado, ligados à área dos pequenos 
animais, assim como promover o 

aprimoramento e a projeção cul-
tural, técnica e social desses pro-
fissionais.

Já o SimvetRS foi constituído 
em 1981 com o propósito de coor-
denar e proteger os interesses dos 
médicos veterinários de forma 
independente e autônoma diante 
do Estado, instituições religiosas 
e partidos políticos. Dessa forma, 
visa colaborar com as demais as-
sociações sindicais e centrais de 
trabalhadores.

A Academia, fundada em 2002, 
é uma associação civil de caráter 
cultural, social e científica que 
tem por finalidade contribuir para 
o desenvolvimento, harmonia e o 
progresso da Medicina Veteriná-
ria. Para isso, institui premiações 
por trabalhos publicados e pes-
quisas relacionadas à área. Tam-
bém confere honrarias àqueles 
que contribuíram para o progres-
so da Ciência Médico-Veterinária.

Entidades de classe da Medicina Veterinária trabalham 
unidas pela valorização profissional

Cada entidade tem função específica e serve ao profissional de maneira distinta

Méd. Vet. Rodrigo Marques Lorenzoni
Presidente do CRMV-RS
“O CRMV-RS visa garantir o bem-estar e a sanidade dos 

animais e da sociedade através da fiscalização, orientação, 
supervisão e regulamentação da profissão de médico veterinário, 
funcionando como um Tribunal de Honra dos profissionais e 
zelando pelo prestígio e bom nome da profissão.”

Méd. Vet. Rosane Maia Machado
Presidente da Sovergs
“A Sovergs, por sua característica de livre associativismo, é a 

entidade máxima na representatividade dos Médicos Veterinários 
perante a sociedade, autoridades governamentais e outras insti-
tuições de classe. Promove cursos, congressos e palestras para apre-
sentar os últimos avanços da profissão e proporcionar espaço para 
discussões de temas de interesse da classe.”

 Méd. Vet. Augusto César da Cunha
Presidente da Academia 
“A Academia cultiva o estudo da Deontologia, da História e 

da Ciência Veterinária e promove o intercâmbio técnico-científico, 
cultural e social com as instituições ligadas à  Medicina Veterinária. 
Divulga a profissão perante a sociedade e contribui para o aprimo-
ramento do ensino Médico Veterinário.”

Méd. Vet. Maria 
Angélica Zollin de                 

Almeida
Presidente do Simvet/RS
“O Simvet/RS representa, 

defende e organiza os Médicos 
Veterinários, colabora com os 
poderes públicos no desenvolvi-
mento de um senso de responsa-
bilidade social e contribui para a 
democratização das instituições 
e da sociedade.”

Méd. Vet. 
Joaquina Pinto Molina 
Presidente da Anclivepa-RS
“A Anclivepa-RS congrega 

os médicos veterinários clínicos 
de pequenos animais, oferece 
educação continuada aos profis-
sionais e promove ações para a 
aproximação da classe”
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A Responsabilidade Técnica é, 
por definição de lei, a atividade que 
trata do exercício profissional de 
médicos veterinários e zootecnistas 
com vistas a garantir ao consumi-
dor a qualidade do produto final ou 
do serviço prestado nos estabeleci-
mentos de maneira ética e técnica.  

Incentivador de práticas empre-
endedoras, o presidente do CRMV-
-RS, Rodrigo Lorenzoni, destaca 
que o responsável técnico deve ser 
um gestor, um consultor do estabe-
lecimento veterinário, um profissio-
nal qualificado que irá aprovar as 
condições dos processos, produtos 
e serviços oferecidos para a socie-
dade. “A Responsabilidade Técnica 
não pode ser encarada como uma 
atividade apenas de ganho extra 
para o profissional. Ela é uma ativi-
dade promissora e rentável. O mer-
cado oferece espaço e reconhece o 
trabalho do bom responsável técni-
co”, afirma.

A médica veterinária Letícia 
Bazzanella Urnau, graduada pela 
Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), em 2009, e com 
especialização em En-
genharia de Produção é 
um desses profissionais 
que viram na Respon-
sabilidade Técnica um 
futuro promissor. RT 
em agroindústrias de 
embutidos e defumados, 
abatedouros de bovinos 
e suínos e entreposto de 
peixes, além de traba-
lhar com elaboração de 
projetos, cursos e trei-
namentos, Letícia tem a 
sua rotina focada somen-
te nessa atividade. Para 
a médica veterinária, o 

serviço que ela presta pode ser cha-
mado de “Responsabilidade Técnica 
Especializada”, onde as necessida-
des de cada cliente são levantadas e 
trabalhadas individualmente. 

Manter os colaboradores dos es-
tabelecimentos sempre atualizados 
e treinados é umas das funções do 
RT. Para isso, cursos, atualizações e, 
principalmente, afinidade são im-
portantes para a atuação em qual-
quer segmento, e isso não é dife-
rente na Responsabilidade Técnica. 
“Para desempenhar meu trabalho 
com qualidade, tenho que me man-
ter atualizada, pois legislações, no-
vas tecnologias e exigências passam 
por mudanças constantes e somente 
quem realmente está inserido nesse 
meio consegue acompanhá-las”, ex-
plica Letícia.

No desempenho das tarefas diá-
rias, a médica veterinária conta que 
inclui atividades como elaboração 
e implantação de Boas Práticas de 
Fabricação, criação e acompanha-
mento de projetos junto aos órgãos 
fiscalizadores, montagem de rótu-

los, treinamento de funcionários 
e acompanhamento da produção 
visando garantir a qualidade e oti-
mização dos processos. Para ela, 
um trabalho bem elaborado e exe-
cutado justificam os valores cobra-
dos pela Responsabilidade Técnica, 
fazendo com que este profissional 
não seja visto como um custo e sim 
como um investimento em qualida-
de e produtividade.

Para realização de um trabalho 
efetivo são necessárias algumas prá-
ticas, a exemplo da elaboração de 
um relatório de visitas, onde serão 
expostas as observações e oportu-
nidades de melhorias dos serviços. 
Além do relatório, treinamentos e 
reuniões devem ser realizadas com 
os funcionários, para atualizar e ni-
velar o conhecimento das equipes. 
Letícia explica que essas sistemáti-
cas de trabalho são fundamentais 
para manter um bom ambiente de 
trabalho, garantir a qualidade do 
produto e melhorar a eficiência dos 
processos.  

No Rio Grande do Sul, segun-
do pesquisa do Conselho Federal 
de Medicina Veterinária (CFMV), 
realizada em 2012, 31% dos médi-
cos veterinários gaúchos trabalham 
com a Responsabilidade Técnica. 
Assim como qualquer profissional 
que realize um serviço de qualida-
de, a atividade traz retorno financei-
ro e reconhecimento profissional. O 
profissional que não cumprir com 
a resolução, responde por questões 
éticas, civis e penais por eventuais 
danos que possam ocorrer ao con-
sumidor, decorrentes de sua condu-
ta profissional, uma vez caracteriza-
da sua culpa, seja por negligência, 
imprudência, imperícia ou até mes-
mo omissão.

Responsabilidade Técnica exige conhecimento 
técnico e inovação

Segmento pode oferecer ganhos financeiros compatíveis com 
o mercado e reconhecimento profissional

CarreiraCarreira



15

Neste ano, uma série de ini-
ciativas marcou o dia do Zoo-
tecnista no Rio Grande do Sul, 
comemorado em 13 de maio. 
O CRMV-RS promoveu, no dia 
10 de maio, a primeira Jornada 
Técnica em Zootecnia, em par-
ceria com o curso de Zootecnia 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), em 
Porto Alegre. 

A Zootecnia também foi evi-
denciada no novo material de 
divulgação da profissão. Jun-
tamente à Jornada Técnica, o 
CRMV-RS lançou uma cam-
panha de valorização do zoo-
tecnista. Um folder explicativo, 

que traz as áreas de atuação do 
profissional, bem como a lista-
gem de instituições de ensino 
do estado que oferecem a gra-
duação e o perfil do profissio-
nal, foi distribuído para todos 
os zootecnistas inscritos no 
Conselho. Segundo o presiden-
te do CRMV-RS Rodrigo Lo-
renzoni a criação da campanha 
de valorização profissional visa 
fortalecer e divulgar o trabalho 
desenvolvido pelo zootecnista. 
“Esse material faz parte de uma 
série de iniciativas que preten-
dem colocar os profissionais em 
papel de destaque na sociedade”, 
acrescentou. 

Um dos pontos altos da programa-
ção do CRMV-RS nesta edição da Ex-
pointer será o debate sobre a retirada 
da vacina contra febre aftosa no Rio 
Grande do Sul. Aliado a esse even-
to, uma extensa programação deverá 
atrair interessados em conhecer um 
pouco da Medicina Veterinária e da 
Zootecnia à Casa do Veterinário, loca-
lizada no Parque de Exposições Assis 
Brasil, em Esteio. 

A Casa do Veterinário, sede admi-
nistrativa do CRMV-RS no Parque, es-
tará aberta desde a sexta-feira (23/08) 
até o domingo (01/09). Ao longo dos 
nove dias de feira, as Comissões Temá-
ticas do CRMV-RS realizarão reuniões 
administrativas na casa. Tradicional-
mente, no sábado (24), a Academia 
Riograndense de Medicina Veterinária 
promove um encontro cultural.  No 
domingo (25), a Associação Nacional 
de Clínicos Veterinários de Pequenos 
Animais (Anclivepa/RS) prepara um 
evento técnico de capacitação. Dia 26, 
segunda-feira, a Sociedade de Vete-

rinária do RS (Sovergs) e a revista A 
Hora Veterinária entregam a Comenda 
do Mérito da Medicina Veterinária. O 
Laboratório de Inspeção e Tecnologia 
de Leite e Derivados, Ovos e Mel (Lei-
teCia) irá realizar na terça-feira (27), 
à tarde, um seminário. Já no dia 28, o 
Sindicato dos Médicos Veterinários do 
RS (Simvet/RS) realiza sua programa-
ção. 

O evento do CRMV-RS fica reser-
vado ao dia 29, quinta-feira. Com iní-
cio previsto para as 14h, um seminário 
irá debater a possibilidade de retirada 
ou não da vacina contra a febre aftosa 
no estado. Estão sendo esperados pa-
lestrantes do Ministério da Agricultu-
ra do Uruguai; do Programa de Ação 
Mercosul Livre de Febre Aftosa da Ar-
gentina; da Defesa Sanitária do Estado 
de Santa Catarina; do Conselho Nacio-
nal de Pecuária de Corte (CNPC); da 
Associação Brasileira das Indústrias 
Exportadoras de Carne (Abiec); e do 
Sindicato Nacional da Indústria de 
Produtos Para Saúde Animal (Sindan). 

Na sexta-feira (30), ocorre a tradicio-
nal reunião-almoço do Sindicato da 
Indústria de Carnes e Derivados do RS 
(Sicadergs). À tarde, representantes do 
Conselho Federal de Medicina Veteri-
nária (CFMV) e dos Conselhos Regio-
nais farão uma reunião administrativa. 
À noite, a partir das 18h, o CRMV-RS 
faz a solenidade de entrega do Prêmio 
Destaque da Medicina Veterinária e da 
Zootecnia às personalidades agracia-
das. No último final de semana, 31/08 
e 01/09, a Casa estará aberta para re-
ceber profissionais e visitantes da feira.

CRMV-RS prepara evento internacional para 
debater aftosa na Expointer 2013

Programação técnica e qualificada deverá atrair grande público na Casa do Veterinário

NotíciasNotícias

Série de iniciativas do CRMV-RS 
marca o Dia do Zootecnista

Para defender os interesses da 
classe, os profissionais contam 
com o trabalho do Sindicato dos 
Zootecnistas no Estado do Rio 
Grande do Sul (Sindizoot-RS). 

Sindizoot-RS

“O Sindicato 
luta pelos anseios 
dos profissionais 
sindicalizados com 
ações de valorização 
e reconhecimento 
profissional, 
defendendo os 
interesses da classe”. 

Zoot. Braz Roberto  Schettini
Presidente do Sindizoot-RS



16

Sociedade de Veterinária do Rio Grande do Sul 
completa 75 anos de fundação

CRMV-RS esteve representado na homenagem realizada no salão de atos da UFRGS

NotíciasNotícias

A Sociedade de Veterinária do Rio 
Grande do Sul (Sovergs) completou 
75 anos de atividades em 2013. Fun-
dada em 1º de junho de 1938 e, em 
1957, conforme decreto nº 41.280, re-
conhecida como entidade de utilidade 
pública, a Sovergs se caracteriza pelo 
empenho na busca da representati-
vidade política e social dos médicos 

veterinários perante a 
sociedade, organizações 
da classe e autoridades 
governamentais, promo-
vendo cursos, congres-
sos, simpósios e debates 
para fortalecimento dos 
profissionais. Tanto que, 
o resultado de uma reu-
nião entre nove médicos 
veterinários da Socieda-
de, foi a instituição, em 
1969, do Conselho Re-

gional de Medicina Vete-
rinária do RS, o primeiro do país. 

Para celebrar o Jubileu de Diaman-
te, a entidade promoveu no dia 04 de 
junho, um concerto com a Orquestra 
Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), no 
Salão de Atos da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS). No 
evento, também foram homenagea-
dos profissionais que se dedicaram a 

entidade ao longo dos seus 75 anos de 
existência, entre eles um dos signatá-
rios de sua ata de criação, o médico ve-
terinário Milton Thiago de Mello, as-
sim como oito dos 27 ex-presidentes.

O presidente do CRMV-RS Rodri-
go Lorenzoni, o vice-presidente José 
Arthur Martins, e a secretária-geral 
Glória Boff, representantes da Autar-
quia, prestigiaram o Concerto em ho-
menagem à Sociedade. 

Ainda para o segundo semestre 
desse ano, conforme a presidente da 
entidade, Rosane Maia Machado, se-
rão realizados eventos de capacitação,  
qualificação e valorização do profis-
sional. “Programamos seminários 
regionais sobre vigilância sanitária e 
saúde pública, além disso, a Sovergs é 
a entidade realizadora do Congresso 
Brasileiro de Medicina Veterinária, o 
CONBRAVET 2014, que será em Gra-
mado”, revelou.

CRMV-RS contribuiu para a organização da Expoleite/Fenasul 
O Conselho participou efetiva-

mente da organização do principal 
evento técnico da Expoleite/Fena-
sul. O III Simpósio de Sanidade 
em Bovinos de Leite, foi promo-
vido pelo CRMV-RS em conjunto 
com a Associação dos Criadores 
de Gado Holandês do RS (Gado-
lando), Secretaria da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Seapa) 
e Sindicato dos Médicos Veteriná-
rios do RS e  (Simvet-RS) e ocor-
reu nos dias 16 e 17 de maio, no 
Parque de Exposições Assis Brasil. 
Nos dois dias do evento, o vice-
-presidente do CRMV-RS, José 
Arthur Martins, fez a abertura e 
participou como mediador das 

palestras e dos painéis. O evento 
abordou assuntos como as indeni-
zações do Fundesa, IN62 e os ris-
cos para a saúde humana e animal 
da brucelose e tuberculose, com 
médicos e médicos veterinários. 
Além disso, o encontro tratou das 
doenças de notificação obrigatória 
e sanidade do rebanho. 

Conselho recebe prêmio na Fenasul
O tradicional almoço de entre-

ga dos prêmios “Destaque Expo-
leite/Fenasul”, que marca o encer-
ramento das atividades da feira, 
coroou o trabalho das entidades, 
promotores e criadores no Parque 
de Exposições Assis Brasil, em Es-
teio. O presidente do CRMV-RS 

Rodrigo Lorenzoni recebeu do 
secretário adjunto da Secretaria 
da Agricultura, Pecuária e Agro-
negócio (Seapa) Cláudio Fioreze 
o Prêmio Destaque. A distinção 
reconhece o apoio técnico ofere-
cido pelo Conselho para a reali-
zação do evento.  
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CRMV-RS cria comissão para tratar 
de animais selvagens

Formado por renomados profissionais da área,    grupo irá traçar perfil da atividade no RS
O Conselho conta, desde mar-

ço deste ano, com a Comissão de 
Animais Selvagens, instituída em 
Sessão Plenária através da Portaria 
nº 29. O grupo tem o objetivo de 
assessorar a Diretoria Executiva e 
o Plenário da Autarquia por meio 
de pesquisas, emissão de parece-
res, prestação de assessoria técnica 
e demais atividades. 

A comissão é constituída por 
sete médicos veterinários com ex-
pressivos trabalhos e experiências 
na área. O grupo, presidido pela 
conselheira efetiva do CRMV-RS 
Maristela Lovato, tem os profis-

sionais Magnus Machado Severo, 
José Luis Maria, Elisandro Olivei-
ra dos Santos, Renan Alves Stadler, 
Cristiano Winck e Mariângela da 
Costa Allgayer na equipe de traba-
lho.

O grupo, inicialmente, irá reali-
zar um levantamento das áreas de 
responsabilidade técnica (RT) no 
segmento de animais selvagens no 
estado. Com a comissão, o Con-
selho também busca a conscienti-
zação da sociedade em relação ao 
tráfico de animais selvagens, um 
grave problema que vem ameaçan-
do a fauna brasileira.

CFMV lança no Estado campanha nacional contra 
o tráfico de animais selvagens

A cada ano, 38 milhões de espécimes selvagens são captu-
radas da natureza em território brasileiro, de acordo com a 
ONG Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Sil-
vestres (RENCTAS). Esse é o terceiro maior comércio ilegal 
do mundo, movimentando até US$ 20 bilhões por ano. Foi 

com base nesses dados que o Conselho Federal de Medicina 
Veterinária (CFMV) lançou em todo o País a Campanha Na-
cional de Combate ao Tráfico de Animais Selvagens. O lan-
çamento oficial, realizado de forma simultânea em sete esta-
dos brasileiros no mês de maio, fez parte da programação do 
Projeto Ação Global, do SESI e Rede Globo, em Igrejinha/RS. 

Representando o CRMV-RS no Projeto, os médicos veteri-
nários e membros da Comissão de Animais Selvagens Elisan-
dro Santos e Renan Stadler participaram, de forma voluntária, 
na sensibilização do público para a questão da captura, venda 
ilegal de animais e as ameaças à biodiversidade e o patrimô-
nio natural do Brasil. No dia do evento, documentários mos-
traram como funciona o tráfico de animais e a importância do 
médico veterinário para o bem-estar deles e da humanidade. 
Além de alertar a sociedade, a campanha pretende engajar a 
população a exigir soluções e denunciar o comércio ilegal de 
animais. 

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio), o País abriga mais de 100 mil es-
pécies de invertebrados e, aproximadamente, 8,2 mil espécies 
vertebradas, das quais 627 estão ameaçadas de extinção.
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Hoje se fala muito sobre marke-
ting. Há definições, conceitos, tipos 
de marketing, distintos professores 
e palestrantes. Se marketing é im-
portante, e há centenas de livros, 
palestras, artigos, por que as clíni-
cas veterinárias e petshops parecem 
ainda derrapar na sua aplicação? 
Há que se diferenciar dois pontos 
neste momento. O primeiro é saber 
quantas clínicas ou médicos vete-
rinários, ou donos de empresas da 
área pet aprenderam sobre marke-
ting, entendem o assunto, leram a 
respeito de forma profunda. A nos-
so ver, e pelas pesquisas empíricas 
feitas durante palestras pelo mundo 
afora, pouquíssimas. Cursos pre-
senciais começam a apa-
recer, a cada dia com bons 
facilitadores. 

Em segundo, mesmo 
que a pessoa assista a uma 
aula, ou curso, ou leia so-
bre o assunto num artigo, 
ela usará as técnicas aprendidas? 
Foi aí que começamos a estudar as 
bases, as razões da aplicação ou não 
de novas técnicas, aprendizados, e 
chegamos a conclusão, nada nova 
aliás, de que as pessoas na mino-
ria das vezes, usarão de fato o que 
aprenderam. É a teoria do apren-
dizado, bastante exposta por Jean 
Piaget e Lev Vigotisky, no começo 
do século passado. As pessoas pre-
cisam se sentir motivadas, tentadas, 
entusiasmadas a querer aprender, 
e depois, se vencerem o primeiro 
passo, a usar o aprendido. Eu iria 
mais longe, pois se quiser usar, há 
que se medir o resultado consegui-
do de fato. 

Cheguei a conclusão, após es-
tudos profundos do tema, desde a 
época de Jean B. Say, depois Schum-
peter, passando por Phillip Kottler, 
David Macllealand, de que sem que 
a pessoa goste do assunto, ou pelo 

menos delegue a função a alguém 
capacitado e que admira e se encan-
te com o assunto, nada mudará na 
sua empresa. Os empresários não 
estão enxergando com olhos dife-
rentes do habitual, pois a escuridão 
do oceano vermelho não os permi-
te. Há cursos sobrando nestas áreas 
todas, revistas, periódicos, congres-
sos. Se tudo fosse usado, por que a 
maioria das empresas patina ao dar 
um salto de qualidade e faturamen-
to? Por que não conseguem todas 
ou a maioria chegar lá? Porque não 
existe a cultura interna, e externa na 
empresa sobre isto. 

Se consegui mobilizar você com 
este texto e você quiser começar a 

aplicar as técnicas, cuidado! Não 
adianta mandar na semana que 
vem seus funcionários e você mes-
mo fazer um curso de marketing. O 
ideal é você se tornar um líder de 
verdade, cuja principal característi-
ca é a humildade, e começar a criar 
a cultura nova que deseja imple-
mentar no seu negócio. Todos de-
vem entender que o resultado final 
somente acontecerá por um proces-
so evolutivo e contínuo. Não vai ser 
de um mês ao outro, nem talvez de 
um ano ao outro. 

O processo é lento ou mais rápi-
do dependendo da atual realidade 
que impera em seu estabelecimento. 
O segredo é você se tornar um líder 
de verdade e não apenas um patrão. 
Você inspira seus colaboradores? 
Como sabe se nunca perguntou? E 
o que seus clientes acham de você e 
de seu negócio? Você já perguntou? 
Como anda a arquitetura da sua 

clínica? Atraindo e mantendo clien-
tes? Você tem uma flor de verdade 
na mesa de atendimento? Ou uma 
foto sua com seus animais, mos-
trando sensibilidade, o que todo 
cliente procura num veterinário? 
Atende ainda de jeans, camiseta e 
tênis, nunca gravata? Ou você acha 
que isto tudo não importa e o que 
importa é sua qualidade técnica? 
Se você pensa assim, conclamo-o a 
tentar sair do famoso oceano ver-
melho, onde os tubarões concor-
rentes se comem e digladiam, e veja 
um novo local, um oceano azul, 
onde a abordagem ao cliente é to-
talmente distinta daquela dos tuba-
rões. Onde você nunca mais vai se 

importar se seu colega co-
loca aquelas faixas de cas-
tração a baixo preço, ou 
vacinação de graça. Quem 
trabalha no oceano azul, 
nunca mais vai se impor-
tar com colegas deste teor! 

O colega bem estruturado no seu 
mix de marketing engloba de ma-
neira equilibrada as 3 práticas mais 
relevantes: técnica, gestão e admi-
nistração e atendimento ao clien-
te. Profissional de sucesso tem as 
3 bastante equilibradas. A maioria 
dos profissionais acredita que sen-
do bom na técnica consegue atrair 
cliente. E para terminar: você está 
contente com seus rendimentos? 
Qualidade de vida? Prestígio na so-
ciedade como um todo? Se não, o 
que de fato você vem fazendo para 
mudar esta realidade?

Marketing de serviços no segmento pet
ArtigoArtigo

Marco Antônio Gioso*

* Médico Veterinário, professor 
da Faculdade de Medicina Veteri-
nária e Zootecnia (FMZV/USP), 
formado em Marketing pela Fun-
dação Instituto de Administração 
(FIA).
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Balanço Financeiro do CRMV-RS
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