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Editorial

Passado, Presente e Futuro

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

Imprescindível à proteção da sociedade e à valorização de médicos veterinários e zootecnistas, o CRMV-RS comemora 45 anos de atuação neste ano. Ao longo desse tempo,
diretores, conselheiros e servidores construíram e fortaleceram a atuação da autarquia em
nosso Estado. Pioneiro entre os Conselhos do País, sempre buscou inovação e alinhamento
com as novidades das profissões, conforme relatam os ex-dirigentes ouvidos para a matéria
principal desta revista, nas páginas 10, 11 e 12. A dedicação de profissionais e entidades que
trabalharam para a difusão e engrandecimento das profissões também foram fundamentais
para a consolidação do nosso Conselho que hoje se destaca no cenário nacional com ações
que servem de modelo para os demais regionais.
As profissões que, antigamente, estavam voltadas, em sua maioria, para o campo e hoje
atuam mais em centros urbanos, reuniam no primeiro ano, em 1969, 539 médicos veterinários, destes apenas 4% eram mulheres. Atualmente, dos 9.943 profissionais atuantes, 45%
são do sexo feminino. Este avanço mostra o quanto a Medicina Veterinária e a Zootecnia
mudaram seus perfis e que devemos estar atentos a elas. Prova importante disso foi a criação
da Escola Superior de Ética, capaz de promover palestras e estabelecer parcerias com diversas instituições de ensino visando a qualificação dos serviços oferecidos à sociedade.
As mudanças também foram percebidas nas áreas das profissões. Seja pelo crescimento
do mercado pet brasileiro, segundo maior do mundo, ou pela produção animal, onde o
Brasil é um dos principais players no mercado internacional. Diante dessas constatações,
criamos os Cursos de Formação para Responsáveis Técnicos programadas para 28
e 29 de outubro.
Responsabilidade, transparência e determinação pela valorização profissional
e pela qualificação do mercado serão os
nosso norteadores nos próximos anos,
pois não poderia deixar de agradecer o
reconhecimento obtido nesta eleição. Tenho a honra de ver reafirmada a confiança dos colegas e, mais do que isso, ter o trabalho aprovado por 82,96% deles. Isso significa
que oito em cada 10 profissionais apostaram novamente em nossa administração, o que nos
motiva a encarar as batalhas do dia a dia.
Buscaremos, juntamente com as entidades de classe e órgãos públicos, enfrentar e combater as adversidades que não representam a grandeza de nossas profissões. Recentemente
nos manifestamos publicamente sobre os profissionais que buscam uma carreira no setor
público e recebem salários incompatíveis com a Lei. Prefeituras municipais estão sendo oficiadas por nós a reverem os editais de contratação, fato que tem gerado grande repercussão
no meio profissional.
Estamos encarando essas e outras situações em prol do fortalecimento e da união de
todos. As iniciativas propostas pelo corpo diretivo fazem parte de um conjunto de medidas
que buscam, alicerçados no passado, reforçar o presente e construir um futuro ainda melhor
para nossos colegas.
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Entrevista

“O médico veterinário precisa ser inovador”, defende diretor
da Faculdade de Veterinária da UFRGS
Profissão vive momento de transformação no perfil profissional e mercado de trabalho
Sob sua responsabilidade está uma faculdade com
mais de 90 anos e um dos melhores cursos de Medicina Veterinária do Brasil, considerado cinco estrelas
pelo Guia do Estudante, da Editora Abril. Além disso,
o médico veterinário natural de Jundiaí/São Paulo,
Emerson Contesini, quebrou um importante paradigma no Estado: conquistou o cargo de vice-diretor da
Faculdade de Veterinária (FAVET) da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 2004, até
então ocupado somente por profissionais formados
pela instituição. Desde 2012 diretor da FAVET, Contesini observou uma interessante mudança no perfil
do aluno e da profissão ao longo de sua trajetória na
instituição, como, por exemplo, a predominância de
mulheres no curso e o perfil voltado à cidade.
Em 90 anos, Contesini é o primeiro diretor da
FAVET não formado pela UFRGS

A que o senhor atribui a
FAVET ser uma das faculdades mais bem conceituadas do
país?
Não há um diferencial da FAVET. Acredito que o fato de ser
a UFRGS nos ajuda muito, pois
atrai as pessoas para vir trabalhar e estudar aqui. A infraestrutura e apoio que essa unidade tem recebido, pelo menos nos
últimos 12 anos, nos fez dar um
salto de qualidade. Passamos
muito tempo desassistidos, mas
isso mudou bastante. Somos 40
mil pessoas na UFRGS, seríamos a 21ª cidade em população
do Estado.
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Qual o perfil dos alunos da
Medicina Veterinária da FAVET?
São 480 alunos da graduação
e mais 250 da pós-graduação.
Quarenta e oito alunos entram
por semestre e 96 durante o
ano. Diferentemente das escolas
do interior, que ainda têm uma
porcentagem muito grande de
pessoas do meio rural, temos
mais de 80% urbanos. Destes,
a grande maioria são de Porto
Alegre. No início do ano fiz a
aula inaugural e tínhamos 48
meninas e quatro meninos. Temos 90% de mulheres na FAVET.

Qual a principal diferença
do profissional de hoje?
Hoje você trabalha muito
mais com a tecnificação. Mesmo
as pessoas que gostam de grandes animais estão dentro dos
laboratórios. Estão trabalhando
com qualidade de sêmen e melhoramento genético. Você não
tem hoje um veterinário que sai
montado em um cavalo laçando boi. Isso é muito bom, pois
significa valorização do nosso
profissional. O médico veterinário passou a adotar uma outra
postura. É uma postura de que
é um profissional qualificado.
Hoje saem da graduação e já

procuram uma especialização, possa falar sobre aquilo que não
pois busca a manutenção das consegue dentro de uma dissuas informações.
ciplina clássica. Elas precisam
buscar gente e, principalmente,
Qual a importância desse as pessoas que tiveram sucesso
no mercado e levar experiênnovo perfil profissional?
Saímos de um profissional ec- cias. Trarão a parte de emprelético, que fazia absolutamente endedorismo e de marketing.
tudo e agora começa, cada vez Temos uma gama de egressos
mais, a se especializar. Isso não muito bem sucedidos. Não exisé, necessariamente, uma novi- te receita de sucesso, mas sim
dade, mas é ainda bastante es- um caminho para ele. Também
casso. A faculdade de veteriná- precisamos contar com o fator
ria é grande e eclética demais. sorte e ele tem a ver com o desEstamos discutindo sobre refor- prendimento. Não pode fazer
ma curricular e tem
nos saltado aos olhos
informações sobre
marketing para que
ele consiga vender o
seu produto, que é
ele mesmo. Se desejas abrir uma clínica
veterinária, precisas
trazer um diferencial
e um lado do empreendedorismo que os
outros não têm. Está
cada vez mais difícil
fazer aquilo que os outros não só o que te mandam, precisa
fazem, pois felizmente muita fazer algo a mais. A partir do
gente está buscando fazer as momento que você faz só o que
suas especializações. A inova- te mandam não demonstra sua
ção só é válida se for para me- capacidade. Saber se relacionar
lhor. Temos que migrar para é outra atitude fantástica, cononde está o mercado.
versar e trazer para as pessoas
algo que você fez e sabe que deu
Como o senhor observa as certo.
necessidades do mercado? VoComo o senhor enxerga a
cês conseguem trazê-las para o
profissão e o médico veterinádia a dia do aluno?
A grade curricular nos amar- rio nos próximos anos?
Eu ensino hoje o que eu não
ra bastante. Pensamos em trazer
disciplinas eletivas onde você aprendi há 27 anos na minha fa-

culdade. Se nos últimos 30 anos
mudou bastante, nos próximos
dez anos irá mudar muito mais.
A tecnologia fará tudo muito
diferente. Vamos voltar mais
uma vez a questão de aprimoramento tecnológico. A parte de
medicina alternativa cada vez
mais vai surgir. Daqui a pouco
teremos muita gente fazendo
Reiki em cães e gatos. Serão dez
anos de muita mudança, com
confirmação de que não somos
os únicos seres vivos a terem direitos e respeito. Teremos também abates e criações
de formas diferenciadas, vamos acabar
com os animais que
são colocados a serviço por pessoas que
não têm condições
para tratá-los, como
os carroceiros. Acredito também que haverá muito brilho, no
sentido de mostrar
realmente o que é
um médico veterinário. Somos o País com mais
escolas veterinárias, entretanto,
talvez, àquele que menos valorize a profissão. Você vai para a
Europa e o médico veterinário
tem tanto, ou mais, valor do que
um médico de humanos. Temos
também que nos valorizarmos,
e acho que as especialidades se
encarregarão disto. Os clínicos
gerais são muito importantes,
mas o especialista é quem vai
direcionar a qualificação e aprimoramento em cada um desses
segmentos nos próximos anos.
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Fiscalização

CRMV-RS inaugura sede própria da Secretaria
Regional de Santa Maria
Local é a principal secretaria do Conselho no interior do Estado

Profissionais, autoridades e
servidores prestigiaram a cerimônia de inauguração da nova sede
da autarquia, em Santa Maria, na
primeira quinzena de setembro.
Localizada na Alameda Antofogasta, 77, sala 409, no Centro
Comercial Antofagasta, a nova
estrutura já está aberta aos médicos veterinários, zootecnistas,
empresas e sociedade. O horário
de atendimento é das 8h às 12h
e das 13h às 17h, de segunda à
sexta-feira.
Na solenidade, o presidente
do CRMV-RS, Rodrigo Lorenzoni, ressaltou a importância da
união que a Medicina Veterinária e a Zootecnia precisam ter,
agradecendo a presença dos representantes do Sindicato dos
Médicos Veterinários do RS, da
Sociedade de Veterinária do RS,
da Academia Riograndense de
Medicina Veterinária, da Universidade Federal de Santa Maria,
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da Secretaria da Agricultura do
RS, da Prefeitura de Santa Maria,
da Câmara de Vereadores e dos
membros de comissões temáticas
do Conselho. O momento marca
um fato histórico para a profissão
no município e no Estado. Foi ao
lado dos funcionários da Secretaria, Maria Zulema de Almeida e
Carlos Danúbio Sensever, que o
presidente descerrou a placa. A
inauguração consolida a relação
do CRMV-RS com seus públicos
em uma das regiões mais importantes do Estado, enfatizou Lorenzoni.
Criada em 1999,
a Secretaria é a
principal sede da
autarquia no interior do Estado, responsável pelo atendimento de 589
médicos veterinários e 82 zootec-

nistas em atividade atualmente.
Também é responsável por quase
200 empresas, entre elas frigoríficos, lacticínios, pet shops, banho e tosa, comércio de produtos veterinários e agropecuários,
clínicas, consultórios e hospitais
veterinários.
Para Lorenzoni, a gestão profissionalizada,
transparente,
inovadora e focada em resultados possibilitou a aquisição do
imóvel. O presidente afirma que
o Conselho segue trabalhando
para devolver aos médicos veterinários, zootecnistas e sociedade, em forma de patrimônio
e de melhorias nos serviços, o
que é arrecadado anualmente. “A
nova sede está situada no centro
do Estado e alberga profissionais
das mais diferentes regiões. Temos um pólo muito importante
das profissões aqui, fato que contribui para a promoção das mesmas”, completou.
A nova sede foi adquirida pela
atual gestão do CRMV-RS, empossada em novembro de 2011,

para oferecer melhores condições
de atendimento, além de proporcionar estrutura de trabalho mais
adequada para os funcionários da
secretaria. Poderão ser feitos no
local serviços como a confecção
de registro profissional, anotação
de responsabilidade técnica, inscrição de empresas, emissão de
boletos, além de cancelamentos
de registros.
O médico veterinário e vereador de Santa Maria, Manoel Badke, acredita que a conquista da
sede nova é uma maneira de valorização da profissão do médico veterinário e de zootecnista.
“Vejo que isso engrandece nossa profissão e consolida o sonho
que tínhamos no passado. Santa
Maria é uma região central e facilita que nós possamos ter todas
as ações pertinentes ao Conselho
em um único local e solucionar
com eficiência nossas demandas”,

completa.
Profissional com
mais de 40 anos de
profissão dedicados à
docência e à política,
o médico veterinário
e atualmente chefe de
gabinete do prefeito
de Santa Maria, Ony
Lacerda, se sente parte da história construída pelo CRMV-RS no município.
“Desde a primeira vez que se pensou trazer o Conselho para Santa
Maria fizemos de tudo para que
isso se consolidasse, ou em um
local próprio ou na sede do Sindicato Rural, local onde a antiga
sede ficou por mais de 10 anos”,
argumentou. Para ele, a aquisição
do imóvel tem um significado
muito especial para os profissionais, além de ser um local que
possui ligação rápida e contínua
com a Sede, na Capital. “Hoje estamos
consolidados. Não
nos sentimos longe
da sede principal
e, além do mais, os
funcionários
que
trabalham conosco
são excepcionais e
nos fazem sentir em
casa”, relatou Lacerda.
Para o coordena-

dor do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM), João César
Dias Oliveira, a região de Santa
Maria adquire um novo status
com uma sede própria e maior,
pois passa a oferecer um apoio
mais sólido para toda a região.
“A mudança para um local próprio também significa que não
estamos aqui momentaneamente,
de passagem, e que uma alteração na diretoria faça com que o
local deixe de existir”, ponderou.
O novo endereço da secretaria
facilita ainda mais o atendimento
dos formandos em Medicina Veterinária da UFSM, que são entre
45 e 50 a cada semestre segundo
o coordenador do curso. “Antes
atravessávamos a cidade. Aqui é
mais tranquilo e de fácil acesso”,
comentou satisfeito com a excelente localização da sede que fica
mais próxima da Universidade.
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Notícias

Escola Superior de Ética cria curso inovador
de formação para Responsável Técnico
Modalidade, com novos conceitos pedagógicos, terá
duração e carga horária maior
Duas importantes áreas da Medicina Veterinária - produção de alimentos e fauna silvestre, foram contempladas com a nova modalidade
de evento de capacitação criada pela
Escola Superior de Ética do CRMV-RS. Metodologia diferenciada, que
possibilita aprofundamento nos temas, carga horária robusta e profissionais com ampla vivência são as
principais características do Curso

de Formação para Responsáveis
Técnicos.
Essa nova modalidade, criada a
partir da necessidade de profissionalização do mercado na área que
mais emprega médicos veterinários - a Responsabilidade Técnica, o
curso é totalmente gratuito e já abre
turmas em outubro.
O Curso de Formação para Responsáveis Técnicos: Indústrias de

Produtos de Origem Animal e Manejo de Fauna Silvestre ocorrem, simultaneamente, nos dias 28 e 29 de
outubro, na sede do Qualittas - Instituto de Pós-Graduação (Rua Francisco Ferrer, 222), em Porto Alegre,
das 8h30 às 17h. As inscrições antecipadas podem ser feitas até dia 24
de outubro, no site do CRMV-RS
- www.crmvrs.gov.br. As duas edições recebem o apoio do Qualittas.
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Conselho completa 45 anos de história
Regional foi a primeira autarquia do País e sempre alinhou-se as mudanças das profissões

Primeiro Conselho Regional de
Medicina Veterinária do País, o
CRMV-RS era identificado há 45
anos por CRMV-1. A autarquia
fora criada após a sanção da Lei
Nº 5.517, de 1968, que instituiu
obrigatória a fiscalização do exercício da profissão por meio de um
Conselho Federal bem como Es-

taduais. Este caminho fora trilhado após a exigência do diploma
para atuar na profissão. Já em 12
de setembro de 1969 nove médicos veterinários reuniram-se para
a criação da autarquia gaúcha, entre eles Paulo Guinter (in memorian), presidente de 1969 a 1975.
Posteriormente, estiveram na pre-

sidência Frederico Lieberknecht,
Jose Bonifácio de Moura Antunes,
Carlos Estevão Quintana da Rosa,
José Fernando Pereira Dora, José
Euclides Severo, Fernando Carlos
Dornelles (in memorian), Eduardo de Bastos Santos, Air Fagundes
e, atualmente, Rodrigo Lorenzoni.
Inicialmente localizada em
uma casa alugada na Ramiro Barcelos, com o intuito de melhorar
as condições, tanto de trabalho
quanto de conforto para profissionais e sociedade, construiu-se uma sede própria em Porto
Alegre. O Conselho também tem
sedes em Passo Fundo, Santana
do Livramento, Pelotas e Santa
Maria. Ao longo destes 45 anos
buscou-se excelência na atuação,
valorização pessoal e profissional
do corpo funcional, prestação de
serviços à sociedade, promoção
à reflexão da ética, além da valorização do médico veterinário e
zootecnista.

Os dirigentes que construíram o CRMV-RS
Inúmeros foram os profissionais que contribuíram para consolidar e fortalecer a caminhada de 45 anos do
CRMV-RS. A dedicação dos dirigentes do Conselho foi imprescindível nesses anos. Cada década um perfil.
Cada perfil uma maneira de gerir. Cada gestão uma diferente conquista para a Medicina Veterinária e a
Zootecnia. Abaixo, alguns depoimentos dos diretores que participaram dessa história.
Méd. Vet. Frederico Lieberknecht,
presidente de 1975 a 1978

O segundo presidente do CRMV-RS hoje é um homem centenário.
Muito debilitado para contar sua experiência, foi por meio de familiares
que a revista Veterinária & Zootecnia
soube do carinho e dedicação desti-
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nados, de 1975 a 1978, à autarquia. O
filho, Carlos Frederico Lieberknecht,
que seguiu os passos do pai médico
veterinário, conta o entusiasmo do
ex-presidente sobre a primeira aquisição de uma sede do Conselho —
visto que a primeira era locada, e que
daria, mais para frente, origem a atual
estrutura administrativa da autarquia.

Méd. Vet. Carlos Estevão Quintana da Rosa, presidente de 1981 a 1987
“Tive a felicidade de contar com
inúmeros colegas e funcionários extraordinários. Nada se faz bem feito sem
pessoas, principalmente comprometidas. Desde o início fixamos, juntos,
nossos objetivos e como viabilizá-los.
Foi uma enorme satisfação para todos
observar o incrível desempenho dos
colegas nas assessorias regionais, nas
diferentes comissões, no corpo de conMéd. Vet. José Fernando Pereira
Dora, presidente de 1987 a 1990
“Foi um período muito bom, tivemos uma diretoria fantástica. Propomos uma valorização profissional,
primeiro interna junto aos colegas
na questão de auxiliar na formação
em diferentes setores, apoiando diversos cursos. Também para a glória de nosso Conselho, uma valoriMéd. Vet. José Euclides Severo,
presidente de 1990 a 1996
“Era muito jovem quando assumi o cargo de tesoureiro, a convite
do Carlos Quintana e José Fernando Dora. Depois fui vice-presidente
e presidente duas vezes. Ter passado
pelo Conselho foi uma das coisas mais
gratificantes na minha vida. Naquela
época existia pouco mais de mil pro-

Méd. Vet. Marilisa Costa Petry,
secretária geral de 1996 a 1999 e vice-presidente de 1999 a 2002
“Nesses 45 anos, o CRMV-RS
teve uma evolução gradativa muito
importante. À época, praticamente,
conhecia todos os médicos veterinários do Estado. Hoje são quase 14 mil
inscritos e isso demonstra o quanto a
profissão cresceu. O Conselho sem-

selheiros e na eficiência dos funcionários. Era muito claro para nós o compromisso de cumprir a função precípua
do Conselho, mas precisávamos fazer
mais. O grande “sonho” era a construção do “Centro Administrativo Médico
Veterinário” e unir em um só prédio todas as entidades da classe. Foi um objetivo difícil de ser atingido, mas concluído com “muitas mãos”! Agradeço a todos que participaram nas duas gestões.
Depois de 30 anos, ainda está na minha
memória o nome de cada um deles.”
zação profissional junto à sociedade.
Contratamos uma agência para produzir peças para divulgar à sociedade o trabalho do médico veterinário.
Criamos também o “Veterinário em
Canto e Poesia”, com espetáculos anuais em que os veterinários atuavam e
criavam músicas, letras e poesias, além
das peças. Fizemos também toda a
negociação da sede do Conselho que
foi inaugurada na gestão seguinte.”
fissionais no Estado e tudo era difícil.
Começamos a falar de ensino e discutir como teria que ser a Medicina Veterinária. Foi muito recompensador
ter acompanhado o crescimento inicial e aprendido com os colegas. Fizemos uma transição dentro do Conselho, não só da estruturação como
também das relações com as entidades. Um dos marcos da minha gestão
foi a concepção de uma sede nova.”

pre será o órgão normatizador, há a
necessidade de se tornar um órgão
cada vez mais forte e lutador. Demos
nossa participação como profissionais integrantes de uma diretoria e
seus frutos estão sendo colhidos, diariamente, pelos novos colegas que vão
usufruindo destas questões. Descentralizamos o Conselho com a criação
de delegacias no interior do Estado.”
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Méd. Vet. Ceres Berger Faraco,
vice-presidente de 2002 a 2005
“A experiência foi muito proveitosa para mim, acredito que para o
Eduardo de Bastos Santos também,
presidente à época. Adquiri um crescimento pessoal de relacionamento
com a classe e um olhar diferenciado
para as questões das profissões. Foi
uma honra representar a classe e, ao

Méd. Vet. Air Fagundes dos Santos, presidente de 2005 a 2011
“Depois de longo aprendizado
pelas entidades de classe, tive a ousadia de presidir, por dois mandatos, o CRMV-RS. Tive a preocupação de dar continuidade ao trabalho
dos que me antecederam e fazer o
Conselho cumprir sua principal finalidade, a de fiscalizar o exercício

Méd. Vet. Rodrigo Lorenzoni,
atual presidente desde 2011.
“Estar à frente de uma entidade com história e construída com o
trabalho de todos os ex-dirigentes e
servidores é, sem dúvida, uma experiência riquíssima. Assumirmos uma
entidade dessa magnitude requer responsabilidade, pois devemos seguir
criando as condições para que perdure em suas funções constitucionais. É
uma experiência de aprendizado, de
contribuição absolutamente gratificante porque abre a possibilidade de
estarmos sempre em contato com a
classe, com as demandas da classe e
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mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande no sentido de que
se tentava levar adiante e atender os
anseios dos profissionais com relação a atuação na sociedade. Realizamos um dos primeiros congressos
de interação humano-animal, com
ênfase no bem-estar. A capacitação
de médicos veterinários e zootecnistas e formação dos responsáveis
técnicos começou nesta gestão.”

profissional em defesa dos interesses
da sociedade. Nesta prioridade, tivemos o apoio da diretoria, conselheiros e o incansável trabalho dos funcionários da autarquia. Adquirimos
duas salas comerciais para ampliar
o espaço físico na sede do Conselho.
Recuperamos a “Casa do Veterinário”
no Parque de Exposições, em Esteio.
Reunimos os três Conselhos da região
Sul para discutir problemas comuns.”

da sociedade. As profissões estão em
transformação. É a primeira vez, nos
últimos anos, que as duas principais
áreas: a de pequenos animais e a de
produção animal ganham extraordinário destaque, onde a importância social
da profissão ganha muita relevância.
Temos o desafio de seguirmos fazendo uma gestão extremamente profissional, transparente e inovadora, para
que possamos melhorar, cada vez mais,
os serviços médico-veterinários e zootécnicos prestados à sociedade a fim de
que nossas profissões sigam cumprindo
com o seu papel social e contribuindo
para o desenvolvimento sócio-econômico do nosso Estado e de nosso País.”

Prêmio Destaque de Medicina Veterinária e Zootecnia
agracia profissionais e entidades
CRMV-RS promove segunda edição da premiação com casa cheia na 37ª Expointer

A criação do Prêmio Destaque
Medicina Veterinária e Prêmio
Destaque Zootecnia surgiu da
necessidade de evidenciar ainda
mais o trabalho de médicos veterinários, zootecnistas, empresas e
personalidades que fazem a diferença no dia a dia e atuam de forma efetiva em consonância com os
mais elevados preceitos técnicos,
éticos e morais. Em sua segunda
edição, a solenidade de entrega

das distinções lotou mais uma vez
a Casa do Médico Veterinário, no
dia 05 de setembro, no Parque de
Exposições Assis Brasil, em Esteio,
durante a 37ª Expointer.
Segundo o presidente do
CRMV-RS, Rodrigo Lorenzoni, as
personalidades premiadas valorizam e contribuem para o engrandecimento da Medicina Veterinária e da Zootecnia no Rio Grande
do Sul, no Brasil e no Mundo. “As

personalidades que recebem nossa
homenagem são responsáveis pelo
crescimento e destaque das nossas profissões. São profissionais,
empresas e órgãos públicos ou do
terceiro setor, que extrapolaram a
mera execução diária de suas atividades, foram além. Fizeram e
fazem a diferença no cotidiano da
profissão e na vida das pessoas”,
enfatizou Lorenzoni na abertura
do evento.
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Carreira

Quando o assunto é promoção da saúde do rebanho,
o diálogo é fundamental
Médica veterinária acredita que é imprescindível dividir o
conhecimento com os produtores rurais

O seu diferencial é o diálogo, a paciência para explicar situações técnicas e o contato mais próximo com os
produtores rurais e familiares. Formada em Medicina Veterinária pela
Universidade de Passo Fundo (UPF)
a pouco mais de três anos, Claudia
Almeida Scariot conta que durante
as primeiras visitas às propriedades é
importante conhecer toda a sistemática de funcionamento da propriedade. Por ser de família de fazendeiros,
Claudia, que é natural Melbourne
na Austrália, sempre teve um gosto
especial pelos grandes animais, mas
lembra que precisou passar por várias áreas durante a faculdade, até
definir a atuação com o gado leiteiro. Em uma breve passagem pela
Universidade Luterana do Brasil
(ULBRA), em Canoas, Claudia lembra que chegou a estagiar no Centro
de Controle de Zoonoses de Porto
Alegre e gostava muito de orientar
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as pessoas. “Fazíamos um trabalho
com as comunidades carentes. Gosto muito de dividir meu conhecimento com aquele que está naquela
área e precisa receber informações”,
comenta.
Trabalhando atualmente em uma
empresa que atua no fomento, reprodução, clínica e cirurgia de gado de
leite com cerca de 60 propriedades,
na região de Sertão/RS, a médica
veterinário buscou a especialização
para sedimentar ainda mais seu trabalho. Pós-Graduanda em Nutrição
e Reprodução de Bovinos de Leite,
Claudia hoje está mais focada na realização de exames de tuberculose e
brucelose, após receber autorização
do Ministério da Agricultura e Abastecimento (Mapa). “Acredito muito
no Programa Nacional de Controle
e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal. (PNCEBT), porém ele requer muito do nosso tem-

po, não só porque temos que ir uma
ou mais vezes na propriedade, mas
porque é necessário passar informações aos criadores. Claudia conta
que muitos produtores não sabem
o que é e o que representa financeiramente a tuberculose e a brucelose.
“Eles precisam saber o que são essas
zoonoses para cuidar e prevenir o rebanho e a sua saúde, e nós temos o
dever de orientá-los”, pondera.
Pensando no futuro, a médica veterinária não descarta a possibilidade de atuar na área comercial. “Meus
professores costumam dizer que me
comunico muito bem e que tenho
o perfil para o segmento”, relata ao
argumentar que a área de gado de
leite proporciona uma remuneração satisfatória, porém inconstante.
Ela conta que isso a preocupa, pois
ainda são poucos os produtores que
querem fazer os exames de brucelose
e tuberculose para saber se o rebanho está saudável. “Enquanto não
tem essa obrigatoriedade eles não
vão fazer”, diz.

Notícias

Rodrigo Lorenzoni é reeleito presidente
do CRMV-RS com 82,96% dos votos
Dentre as metas para a próxima gestão estão aumentar a abrangência da autarquia

Fortalecer e sedimentar as
ações da Escola Superior de Ética, com programas de educação
continuada cada vez mais específicos; ampliar o efetivo de fiscais;
aumentar a capilaridade em todo
o Estado, com a abertura de uma
Sede administrativa do Conselho
na Serra Gaúcha; e intensificar o
trabalho de combate aos charlatões que atuam como médicos veterinários e zootecnistas: estas são
as metas para a gestão 2014/2017
do CRMV-RS.
A chapa União Para Fazer Mais
recebeu 82,96% dos votos válidos
contra 8,32% de votos brancos e
8,71% de votos nulos. Também
reeleitos assumem os médicos

veterinários José Arthur Martins,
como vice-presidente, e Gloria
Boff, como secretária-geral. O médico veterinário André Ellwanger
assume o cargo de tesoureiro.
O presidente da Comissão Eleitoral Regional (CER), Fanfa Barboza, responsável por conduzir
o processo, destacou que o pleito
transcorreu dentro da normalidade. Pelo menos 85 médicos veterinários e zootecnistas estiveram
envolvidos no processo eleitoral,
atuando na CER ou como mesários e escrutinadores.
Rodrigo Lorenzoni tem 35
anos, é médico veterinário formado desde 2003, pela Universidade Luterana do Brasul (Ulbra),

empresário e atua na área de Gestão e Marketing Veterinário. Presidente da autarquia desde 2011,
já foi conselheiro do CRMV-RS
por duas gestões e membro titular do conselho fiscal da Sovergs.
“Estamos muito contentes com o
resultado, pois demonstra a aprovação de nosso trabalho e que estamos no caminho correto. Ter o
apoio de oito em cada dez colegas
aumenta ainda mais a nossa responsabilidade em administrar os
rumos do CRMV-RS com austeridade, profissionalismo, inovação
e modernizando a entidade para
bem atender 100% dos profissionais e dar a resposta que a sociedade espera de nós”, declarou.
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Notícias

CRMV-RS se manifesta sobre incompatibilidade
salarial em concursos públicos
Prefeituras oferecem remuneração inferior a legislação para médicos veterinários

Preocupado com o salário dos
médicos veterinários do serviço
público, o CRMV-RS advertiu as
prefeituras de Cachoeira do Sul e
Não-Me-Toque sobre a incompatibilidade salarial atribuída ao cargo de médico veterinário no concursos públicos, que pretendem

recompor parte do quadro efetivo
de servidores das instituições. Paralelo à essa iniciativa, o Conselho
informou oficialmente o Sindicato
dos Médicos Veterinários do RS
(SimvetRS) sobre tais inconformidades.
Na opinião do presidente do

CRMV-RS, Rodrigo Lorenzoni,
a remuneração de R$ 1.270,99
para 20 horas semanais, oferecida em Cachoeira do Sul, e a de R$
2.869,20 para 34 horas semanais,
apresentada por Não-Me-Toque,
contraria frontalmente a legislação
vigente. “O Conselho não aceita
esse tipo de edital por desrespeitar a classe. No momento em que
nos deparamos com tais atitudes
vamos, sempre, reagir de maneira
enérgica para garantir remuneração digna e compatível com a importância da profissão”, afirmou.
A remuneração do médico veterinário é disciplinada pela Lei
4.950-A, de 22 de abril de 1966. De
acordo com o novo salário mínimo em vigor (R$ 724,00), o valor
para 20 horas semanais equivale,
no mínimo, a R$ 2.896,00. Já para
as 34 horas na semana, o valor fica
estimado em R$ 4.344,00, pelo
menos.

Conselho elabora nota técnica sobre cursos de
auxiliar técnico de veterinário
Motivado pelo aumento do número de cursos de auxiliar de veterinários oferecidos no Rio Grande
do Sul, bem como de outros cursos
profissionais com atividades de ensino e conteúdos de disciplina relacionados à Medicina Veterinária, o CRMV-RS elaborou uma Nota Técnica.
Conforme o documento nº 01/2014,
os cursos de auxiliar de veterinário
estão incluídos na modalidade de
cursos livres, destinados a proporcionar ao trabalhador qualificação,
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atualização e reprofissionalização
na sua área de atuação. Tais cursos
não necessitam de autorização junto
ao Ministério da Educação ou outro
órgão responsável pela regulação do
ensino no país.
Apesar do ser caracterizado
como qualificação profissional, as
atividades profissionais devem ser
exercidas somente sob a supervisão
e orientação de um médico veterinário responsável técnico, conforme
estabelecido na Lei 5.517/68. Cabe

ao responsável técnico elaborar, avaliar e ministrar o conteúdo programático dos cursos, além de adequar
os materiais de consulta, estudo e de
propaganda referentes ao conteúdo
destes.
Os mesmos não podem fornecer
diploma, somente certificado e não
habilitam ao exercício de profissão e
sim uma ocupação. A Nota Técnica
está disponível, na íntegra, no link
http://www.crmvrs.gov.br/nota_tecnica.html, no site do CRMV-RS.

Em sua terceira edição, Fórum Internacional do CRMV-RS
debateu bem-estar na produção animal
Médicos veterinários do Brasil e da Colômbia foram os palestrantes do evento

Tendência mundial na produção animal, o bem-estar foi tema
da terceira edição do Fórum Responsabilidade Técnica e Sanitária
na Produção Animal, que aconteceu em setembro, durante a 37ª
Expointer. Criado pelo CRMV-RS
em 2012, o encontro falou sobre
“Bem-Estar Animal versus Produ-

ção Animal”. O
evento, realizado na Casa do
Médico Veterinário (Parque de
Exposição Assis
Brasil, Esteio RS), recebeu o
apoio do caderno Campo e Lavoura, do jornal
Zero Hora, e da

UniRitter.
Novamente com recorde de público, os debates foram conduzidos por profissionais renomados e
com vasta experiência nos temas.
A médica veterinária, Ângela Escosteguy, abordou a possibilidade
de haver produção animal aliada
ao bem-estar, bem como a impor-

tância para produtores e consumidores de cuidados especiais com
o gado. O colombiano John Jairo
Buenhombre trouxe sua experiência sobre os indicadores do bem-estar animal na cadeia produtiva
de produção de carne. Finalizando
os palestrantes, Sebastião Guedes
falou sobre o bem-estar animal e
os limites da sustentabilidade na
produção animal.
Com mediação da editora do caderno Campo e Lavoura/ZH, Gisele Loeblein, os debates ficaram por
conta de questões como a criação
de incentivos para quem cuida do
meio-ambiente, bem como o alto
preço dos alimentos orgânicos.
Com o apoio da Secretaria da Agricultura e Agronegócio, o Fórum foi
transmito em tempo real via web.

CRMV-RS cria guia de legislação e de responsabilidade
técnica em estabelecimentos avícolas
Parceiro em todas as edições
do Congresso Sul Brasileiro de
Avicultura, Suinocultura e Laticínios (Avisulat), o CRMV-RS
preparou uma novidade para a
edição de 2015. Além do tradicional estande, onde reúne profissionais, alunos e visitantes,
nesse ano lançará, oficialmente,
o “Guia Básico de Legislação e de
Responsabilidade Técnica em Estabelecimentos Avícolas”.
O documento destina-se, principalmente, a profissionais que

atuam na produção avícola e aos
que têm interesse em ingressar
no segmento. O presidente do
CRMV-RS, Rodrigo Lorenzoni,
explica que o guia será composto
por capítulos sobre a importância
da avicultura e a participação do
médico veterinário, classificação
dos estabelecimentos avícolas,
atribuições do RT e legislação vigente para o setor. “O lançamento
do guia mostra nossa preocupação com a qualificação dos profissionais e do mercado”, completou.

O manual foi produzido para
agregar ao setor que se destaca
por ter o Brasil como primeiro
exportador mundial, tanto de
carne de frango quanto aos derivados. Segundo dados da Associação Gaúcha de Avicultura
(ASGAV), somente no Rio Grande do Sul há mais de 400 granjas.
O documento será lançado em
novembro, nos dias 04, 05 e 06
de novembro, no Centro de Exposições da FIERGS, em Porto
Alegre.
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Artigo

O médico veterinário na área de alimentos
* Sabrina Samara
Tão importante quanto a os ingredientes utilizados em uma receita é a atenção aos procedimentos
no preparo e a organização do ambiente. Por isso, o médico veterinário pode atuar no que chamamos
de “boas práticas”. Este conceito se
aplica às ações recomendadas para
a manipulação de alimentos, visando prevenir ou reduzir a sua contaminação, tornando-os seguros para
o consumo. As medidas devem ser
aplicadas em todas as etapas, desde a
preparação dos produtos até sua exposição à venda, passando também
pela embalagem, armazenamento,
transporte e distribuição. Além de
proteger a saúde dos consumidores,
as boas práticas também auxiliam a
organizar os ambientes de produção, tornando-os mais dinâmicos e
com menor risco de acidentes.
Ah, mas isso é somente para
grandes produtores?
Poderíamos pensar que estas ações são aplicáveis somente a
grandes indústrias e que elaboram
alimentos em larga escala, porém
são muito importantes também no
nosso dia a dia, em casa mesmo.
Hoje sabemos que a maioria dos
surtos de Doenças Transmitidas
por Alimentos (DTAs) ocorrem nas
residências. Sendo assim, ao aplicarmos as medidas de boas práticas
no cotidiano estamos protegendo a
saúde da nossa família. Além disso,
ao adquirirmos este conhecimento
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poderemos avaliar melhor os locais
onde iremos comer e nos tornarmos consumidores mais exigentes.
Desta forma, os estabelecimentos
também adotarão medidas mais
rigorosas de higiene no armazenamento e no preparo dos alimentos
para se adequar tanto às legislações
como ao nível de exigência da população.

os aspectos higiênico-sanitários na
produção de alimentos.
Mas nossa atuação na área
de alimentos não para por aqui.
Depois que os produtos estão prontos e são distribuídos no comércio,
o médico veterinário pode atuar
como Responsável Técnico (RT)
de estabelecimentos que comercializam e manipulam alimentos (supermercados, restaurantes, serviços
de alimentação coletiva). Nestes
locais controlamos condições de
armazenamento, manipulação e
transporte. Para isso verificamos
temperaturas e tempo de preparo,
higiene do local e dos funcionários,
além de manter todas as documentações necessárias para o funcionamento em dia (alvarás, certificados
de controle de pragas e da qualidade da água, planilhas de controle
de temperatura, entre outros). Ou
seja, também somos profissionais
capacitados para atuar na área de
alimentos. Por isso, também integramos as equipes de vigilância sanitária dos estados e municípios.
Aos colegas que atuam
nesta área, a estima e o reconhecimento. Devemos estar cada vez
mais presentes nestes espaços para
não sermos representados somente
como o Lineu, do seriado “A Grande Família”.

Profissionais da área
Vários profissionais estão
aptos para trabalhar com controle
de qualidade de alimentos, seja em
indústrias ou em serviços de alimentação. O mais conhecido que
atua neste ramo provavelmente
seja o nutricionista, porém também
são importantes os médicos veterinários, engenheiros de alimentos,
agrônomos, entre outros. Tendo em
vista que o universo da produção de
alimentos é multidisciplinar, as formações e visões diferentes desses
profissionais só trazem benefícios,
pois são complementares.
O médico veterinário estuda todos os processos de obtenção
dos produtos de origem animal.
Atuamos junto ao produtor orientando aspectos relacionados à sanidade e bem-estar animal para que
a matéria-prima dos produtos seja
segura e de qualidade. Nossa presença nas indústrias é fundamental
para atestar que todos os processos
*Médica veterinária, colunista do
tecnológicos sejam realizados den- site Na Cozinha - www.nacozinha.
tro das normas exigidas, garantindo com.br

Balanço

Balanço Financeiro do CRMV-RS
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