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Entre o nosso primeiro editorial e hoje, passaram 3 anos. É indispensável que olhemos 
para trás para constatarmos que, de 2011 para 2014, nosso CRMV deu um salto no tempo, 
e começou a escrever uma nova história. Rompemos com o imobilismo que nos atrasava, e 
elevamos o CRMV-RS para o grau de destaque, tanto em âmbito regional quanto nacional.

Chegamos ao final desse primeiro mandato reeleitos com mais de 82% dos votos dos 
colegas aprovando a maneira ética e comprometida de gerirmos o Conselho. Passamos a re-
tribuir aos médicos veterinários, zootecnistas e empresas registradas na autarquia os valores 
investidos ano a ano.

Logo no primeiro ano de gestão, reorganizamos os processos e ritos administrativos, re-
estruturamos o setor de fiscalização, recompomos o quadro funcional e criamos a primeira 
de três campanhas de valorização profissional para chamar a atenção da sociedade sobre a 
importância do médico veterinário e do zootecnista. Elaboramos publicações técnicas es-
pecíficas para as diversas áreas de atuação de nossas profissões e outros materiais já estão 
em produção.

O comprometimento da diretoria em valorizar ainda mais os profissionais seguiu au-
mentando quando houve a aquisição da sede própria para a Secretaria Regional de Santa 
Maria. Em 2014, tivemos a felicidade de entregarmos 100% da frota de veículos da Autar-

quia. 
Muito mais do que fiscalizar o exercício 

profissional, tivemos a responsabilidade de 
investirmos também em capacitação, por isso, 
em 2013, de forma inovadora e ousada, cria-
mos a primeira Escola Superior de Ética de 
um Conselho Regional de Medicina Veteriná-
ria do Brasil. Fizemos até aqui todo o esforço 

para devolvermos à classe, através de patrimônio, qualificação e fiscalização efetiva, todo o 
valor investido pelos profissionais e empresas ano a ano no Conselho. É importante destacar 
que todas essas conquistas foram realizadas alicerçadas na transparência e nos mais eleva-
dos princípios da boa gestão pública. Transparência não é um apenas dever, mas, sim, uma 
obrigação de todo o gestor publico.

Desta maneira, posso dizer: “quem olha para o passado, não consegue planejar o futu-
ro”. Por isso, afirmo, que iniciaremos a próxima gestão alicerçados em um planejamento 
feito com os pés no chão, mas com o olhar para frente preparando nossa entidade para os 
desafios do futuro.Faremos nos próximos anos com que mais sedes próprias no interior do 
estado sejam adquiridas. Manteremos o foco na valorização profissional e intensificaremos 
o combate ao exercício ilegal da Medicina Veterinária e Zootecnia. Lutaremos ativamente 
pelo devido espaço, reconhecimento e valorização de nossas profissões, com a consciência 
da dimensão de nossas responsabilidades, principalmente, a social.

Gestão transparente e 
com o olhar para o futuro

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

EditorialEditorial
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Novo presidente da Sovergs quer retomar 
prestígio da instituição

EntrevistaEntrevista

Com uma sólida experiência na área de grandes animais, 
especialmente a de bovinocultura, Ricardo Reis Bohrer, agora 
assume um novo desafio, o comando da Sociedade de Veteriná-
ria do Rio Grande do Sul (Sovergs). Com o propósito de retomar 
o protagonismo da primeira entidade de classe da Medicina Ve-
terinária no Estado, fundada há  77 anos, Bohrer conta, abaixo, 
como irá conduzir seu trabalho.

Entidade mais antiga de representação dos médicos veterinários 
gaúchos ficará sob a gestão de Ricardo Reis Bohrer

Quais as metas para sua gestão 
na Sociedade de Veterinária do 
RS?

Vamos resgatar a envergadura 
necessária à Sovergs para que pos-
samos retomar sua importância do 
passado. A Sovergs foi a primei-
ra entidade de classe da Medici-
na Veterinária no Rio Grande do 
Sul e, por isso, devemos retomar o 
prestígio do pioneirismo. Preten-
demos estar presentes em todos os 
debates e discussões de relevância 
na profissão para mostrar a impor-
tância do médico veterinário, que 
está inserido em diversas cadeias, 
bem como em vários meios da so-
ciedade. 

Que tipo de vantagens a enti-
dade irá oferece aos associados?

Pretendemos realizar ações 
para aumentar o número de sócios 
e parcerias com empresas privadas 
e associações para proporcionar 
benefícios aos associados. Preci-
samos oferecer uma contrapartida 

para o nosso colega sentir que o 
valor da anuidade é compatível ao 
que lhe é oferecido. Já estamos em 
tratativas com empresas de aces-
sos a créditos e com um instituto 
de educação para promovermos 
cursos de aperfeiçoamento profis-
sional. 

Em termos de promoção da 
educação continuada, o que a 
nova diretoria da Sociedade está 
preparando?

A partir da primeira reunião 
dos membros diretivos da Sovergs 
já traçamos uma agenda prévia de 
eventos. Para 2015, estamos pen-
sando em dois grandes eventos, 
e um grande congresso  em 2016. 
Eles estarão conectados com as 
necessidades e demandas do mer-
cado de trabalho. Acredito que a 
interiorização das ações da Sover-
gs será muito importante para le-
varmos conhecimento também às 
associações de médicos veteriná-
rios do interior do Estado e, desse 

modo, nos reaproximarmos dos 
colegas de diversas regiões. 

Como será a relação de traba-
lho com o CRMV-RS?

A relação institucional com o 
Conselho Regional de Medicina 
Veterinária é fundamental para 
que consigamos alcançar alguns 
dos objetivos traçados. Essa união 
trará força para a categoria. Preci-
samos fazer com que os médicos 
veterinários gaúchos sintam-se 
amparados pelas instituições que 
os representam. Com isso, quere-
mos enaltecer o valor da entidades, 
além, é claro, permitir que a Sover-
gs tenha cara nova, com moderni-
dade e agilidade. Fruto da ótima 
relação que temos com o Conse-
lho, também selamos uma parceria 
com o Sindan sobre uma campa-
nha nacional de combate ao tráfico 
de medicamentos piratas, da qual 
o CRMV-RS já integra. Queremos 
somar em ações que envolvam o 
trabalho do médico veterinário.

Bohrer pretende inserir a Sovergs em debates e 
discussões de relevância na profissão
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Vera Lúcia Machado é a atual presidente 
da Anclivepa/RS

Diretoria quer manter o associado por dentro das novas tendências do mercado

Quais são as metas para a nova 
gestão da Anclivepa?

Consolidar o nome Anclivepa-
-RS a nível estadual e nacional, 
congregar com outras entidades 
de classe, promover capacitação 
e atualização dos médicos veteri-
nários clínicos de pequenos ani-
mais, além de ampliar o número 
de associados. Queremos expandir 
o nome da Associação através de 
núcleos no interior. Temos uma 
diretoria muito capacitada e com 
aptidão para cumprir essas metas.

Como está estruturada atual-
mente a Associação?

A estrutura é associativa, ou 
seja, para participar das atividades 
promovidas pela entidade o médi-
co veterinário e o estudante devem 
ser associados e contribuir com 

uma taxa anual. Existem várias 
modalidades que facilitam essa 
contribuição, que pode ser feita 
nos eventos, por deposito bancário 
ou através do Pague Seguro. Todas 
as informações estão no site da en-
tidade, www.anclivepars.com.br

Como enxergas o mercado para 
a clínica de pequenos animais no 
Estado?

Os dados estatísticos sobre o 
mercado pet são animadores, pois 
são crescentes ano a ano. O profis-
sional tem que acompanhar esse 
crescimento e fazer parte dele. 
Isso só será possível através da 
atualização. Manter o associado 
por dentro das novas tecnologias, 
pesquisas e inovações do mercado 
pet será possível através de nossos 
cursos, palestras e simpósios. Pro-

curamos, através de uma diretoria 
atenta e capacitada, manter o mais 
alto nível de palestrantes nacionais 
e internacionais.

Na sua avaliação, o que precisa 
ser feito para promover a união 
da classe?

Participar de associações e en-
tidades de classe sempre foi o ca-
minho da atualização e da colabo-
ração para termos uma profissão 
melhor na sua essência. Nessas 
associações o espírito de colabora-
ção, amizade e crescimento se soli-
dificam e nos fazem compreender 
que a união faz a força. Se cada um 
colaborar com um pouco do seu 
tempo e do seu conhecimento cer-
tamente estaremos construindo 
uma Medicina Veterinária melhor 
e mais ética. 

A médica veterinária, Vera Lúcia Machado da Silva, 
é a nova presidente da Associação Nacional de Clínicos 
Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa-Rio Gran-
de do Sul ). Natural de Santa Maria, retorna à presidên-
cia da entidade após 20 anos. Em um novo momento da 
profissão, com o mercado aquecido e desafiador, Vera co-
menta abaixo como será sua nova gestão.

Vera acredita que a união dos profissionais 
fortalecerá a Medicina Veterinária
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FiscalizaçãoFiscalização

Fiscalização combate práticas ilegais 
no comércio de produtos veterinários

Operação especial do Conselho esteve em 337 municípios com 
estabelecimentos registrados na autarquia

Juntamente com o lançamen-
to das campanhas de valorização 
profissional promovidas pelo CR-
MV-RS está uma série de ações. A 
principal delas é promover o tra-
balho do profissional na sociedade 
e mostrar as inúmeras facetas de 
seu perfil. No caso da ação lança-
da em 2012, com o slogan “Aqui 
tem médico veterinário, aqui em 
mais saúde”, também teve o ob-
jetivo de mapear, em número de 
fiscalizações, as características das 
empresas que comercializam  pro-
dutos de uso veterinário no Estado 
e suas particularidades.

 Hoje, mais de 41% das cer-
ca de 11 mil empresas registradas 
no Conselho são estabelecimentos 
de comércio de produtos veteriná-
rio, compreendidas por casas agro-
pecuárias, pets shops e mercados.  
De novembro de 2012 a julho de 
2014, os fiscais vistoriaram 2.820 
estabelecimentos desse segmento 
em 337 municípios gaúchos. 

Dos locais, 1.839 encontravam-
-se em conformidade com as de-
terminações legais do CRMV-RS. 
No entanto, 981 apresentavam ina-
dequações como ausência de re-
gistro no Conselho, falta de médi-
co veterinário responsável técnico, 

prática da clínica veterinária e ir-
regularidades ligadas aos produtos 
de uso veterinário.

Dentre os locais com proble-
mas, 346 comercializavam pro-
dutos fracionados, 271 ofereciam 
itens fora do prazo de validade, 

Medicamentos sem registro oferecem 
riscos à saúde e à economia
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Conselho adere à campanha nacional de combate ao 
medicamento pirata

Os principais canais de venda 
de medicamentos pirata são o e-
-commerce e as centrais de tele-
marketing, somando, ainda, os 
pontos comerciais inidôneos e as 
chamadas “porta a porta”. Preocu-
pado com os sérios riscos à saú-
de animal e humana, sem contar 
com os prejuízos econômicos, o 
CRMV-RS aderiu ao movimen-
to nacional chamado de 
“Campanha Nacional 
Antipirataria de Pro-
dutos Veterinários”, re-
alizado pelo Sindicato 
Nacional da Indústria 
de Produtos Para Saúde 
Animal (Sindan). 

O comércio de medi-
camentos ilegais movi-
menta cerca de R$ 600 
milhões, o que represen-
ta 15% da produção total 
do setor. As ocorrências 
da aquisição de medica-
mentos são mais eviden-
tes no Sudeste e Centro-

-Oeste, porém predominam nos 
estados de São Paulo, Mato Gros-
so e Rio Grande do Sul. Fortale-
cendo a campanha, a Sociedade 
de Veterinária do RS também se 
uniu à iniciativa.  

Para o Emilio Salani, vice pre-
sidente executivo do Sindan, o 
apoio do CRMV-RS amplia e 
reforça a importância da cam-

panha no combate aos produtos 
veterinários ilegais. “Esse apoio é 
fundamental no sentido de que a 
administração do conselho esteja 
atenta aos pontos de venda dos 
produtos, especialmente orien-
tando os veterinários, responsá-
veis técnicos, para coibir a comer-
cialização de produtos piratas”, 
completa.

186 expunham à venda produtos 
sujeitos a controle especial em lo-
cal impróprio. Uma das surpresas 
dos dados levantados é a predomi-
nância da venda de medicamentos 
veterinários sem registro no Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), fato que 
ocorreu em 178 localidades. Os 
principais produtos pirateados e 
sem registro encontrados estão 
os Ectoparasiticidas (anti-pulgas, 
carrapaticidas) - Cipermetrina, 
Permetrina, Fipronil e outros; En-
dectocidas  (Ivermectinas); eEn-
doparasiticidas (vermífugos).
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NotíciasNotícias
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Curso de Formação para Responsáveis Técnicos é a nova 
modalidade de capacitação promovida pelo CRMV-RS
Característica do curso é a carga horária estendida e o formato sala de aula

Para encerrar com saldo positi-
vo o ano de 2014, a Escola Superior 
de Ética do CRMV-RS investiu em 
uma nova modalidade de eventos 
para a formação profissional. A 
grande novidade foi a criação do 
Curso de Formação para Respon-
sáveis Técnicos com carga horária 
de 14 horas, além de temas foca-
dos. O diferencial ficou por conta 
das turmas reduzidas e o forma-
to sala de aula. Para o diretor da 

Escola, o médico veterinário José 
Arthur Martins, a nova estrutura 
possibilita a interação professor-
-aluno e o aprofundamento nos 
temas propostos pelos palestran-
tes.

As primeiras turmas foram di-
recionadas aos assuntos “Manejo 
de Fauna Silvestre” e “Indústria de 
Produção de Alimentos de Origem 
Animal”, realizadas em outubro. 
Com o apoio do Instituto Qualit-

tas, reuniram mais de 70 alunos, 
entre médicos veterinários e zoo-
tecnistas. Segundo o presidente do 
CRMV-RS, Rodrigo Lorenzoni, a 
análise do modelo foi amplamente 
positiva, fato que motiva o Con-
selho a promover outras turmas e 
incluí-los na grade oficial de even-
tos da Escola.

Participantes da primeira turma 
do curso, as médicas veterinárias 
Marcela Elisa Pearson, da Clínica 
Toca dos Bichos, e Camila Correa 
Jacques, da Prefeitura de São Leo-
poldo, dividem da mesma opinião 
ao se referirem à metodologia 
aplicada no curso. Para Marcela, 
o curso foi excelente. “Os horários 
foram muito bons, além da estru-
tura e professores”, argumenta. Já 
Camila, buscou o curso para a atu-
alização de conteúdo. “Gostei bas-
tante das palestras. Normalmente 
esses cursos possuem apenas um 
dia, o que é pouco para a quanti-
dade de conteúdo. Entretanto, esse 
modelo com dois dias abrangeu 
melhor o que foi passado”, conta. 

Com o propósito de orientar e 
fornecer embasamento para um 
trabalho de qualidade, o CRMV-
-RS distribuiu às granjas cadastra-
das na autarquia o “Guia Básico de 
Legislação e de Responsabilidade 
Técnica em Estabelecimentos Aví-
colas”. O Guia traz um apanhado 
de resoluções, decretos, leis e ins-
truções normativas vigentes que 

regulamentam o segmento, bem 
como a classificação dos estabe-
lecimentos avícolas e atribuições 
do médico veterinário responsável 
técnico nas áreas de reprodução e 
produção comercial. O material 
está disponível para download no 
site do Conselho - www.crmvrs.
gov.br - e pode ser baixado gratui-
tamente. 

No lançamento, o presidente 
do CRMV-RS, Rodrigo Loren-
zoni, destacou que dentre as fun-
ções constitucionais da autarquia 
está a de orientar os profissionais. 
“Como forma de oferecermos sub-
sídios técnicos para que os médi-
cos veterinários prestem serviços 
de forma, cada vez mais, qualifica-
da, produzimos o Guia”, relatou. 

Granjas cadastradas na autarquia recebem Guia Técnico
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Em uma cerimônia onde a união 
e o fortalecimento da Medicina Ve-
terinária prevaleceu, profissionais, 
autoridades, e convidados presti-
giaram um novo momento da pro-
fissão. O evento celebrou o encon-
tro de três importantes entidades 
ligadas à Medicina Veterinária no 
Rio Grande do Sul e deu início a 
um novo movimento da profissão. 
CRMV-RS, Sociedade de Veteriná-
ria do RS (Sovergs) e Associação 
Nacional de Clínicos Veterinários 
de Pequenos Animais do RS (An-
clivepa/RS) empossaram suas no-
vas diretorias em Porto Alegre, no 
dia 04 de dezembro.

 Neto e filho de médicos 
veterinários, Rodrigo Lorenzoni, 
de 35 anos, carrega no sangue a 
paixão pela Medicina Veterinária. 
Empresário do segmento de pe-
quenos animais na Capital há 11 
anos, foi reconduzido ao cargo de 
presidente, por mais três anos as-

sumindo um compromisso ainda 
maior. Ao seu lado, grandes no-
mes reforçam a diretoria executiva 
e conselheiros. O vice-presidente, 
José Arthur Martins, e a secre-
tária-geral, Gloria Boff, que já o 
acompanhavam desde a primeira 
gestão em 2011, seguem em seus 
cargos até 2017. A novidade à fren-
te da diretoria é o nome de André 

Ellwanger no cargo de tesoureiro. 
Na equipe também assumiram os 
cargos de conselheiros efetivos 
Ana Flávia Motta Gomes, Angélica 
Pereira dos Santos Pinho, Carlos 
Guilherme de Oliveira Petrucci, 
João Cesar Dias Oliveira, Camila 
Correa Jacques e Vera Lúcia Ma-
chado da Silva. Como conselheiros 
suplentes, ingressaram Jose Luis 

Conselho Regional empossa nova diretoria 
e conselheiros na Capital

Médicos veterinários e zootecnistas conduzem a autarquia até 2017

NotíciasNotícias

Nova diretoria do CRMV-RS que segue até 2017
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Maria, Júlio Otávio Jardim Bar-
cellos, Marcelo Pascoa Pinto, Ju-
liana Iracema Milan, Ricardo Reis 
Bohrer e Elbio Nallen Jorgens.

 Representantes dos mais dis-
tintos segmentos da sociedade 
prestigiaram a cerimônia que reu-
niu uma centena de convidados. 
Agradecendo a presença de todos, 

Rodrigo Lorenzoni não deixou de 
mencionar e saudar aos que dedi-
caram esforços ao CRMV-RS. Para 
ele, lealdade, parceria, competên-
cia e determinação da equipe de 
servidores e colegas que trabalha-
ram nos últimos três anos, como 
diretores, membros de comissões 
e entidades parceiras, foram fun-
damentais. “Foi essa equipe  que, 
de forma abnegada, nos ajudou a 
caminhar e a evoluir nestes três 
anos”, completou. 

Alicerçado em um planeja-
mento sólido, e com os olhos para 
os desafios do  futuro. Esse será o 
espírito do segundo mandato de 

Rodrigo Lorenzoni. Em ativida-
des ainda mais inovadoras, argu-
menta que trará o Conselho cada 
vez mais próximo da vida cotidia-
na dos médicos veterinários, zoo-
tecnistas e sociedade.

Aos que prestigiavam a so-
lenidade, o presidente assumiu 
novos compromissos. “Faremos 
nos próximos anos com que mais 
sedes próprias no interior do es-
tado sejam adquiridas” disse. Em 
seu discurso, também anunciou 
a inauguração de uma secretaria 
regional em Caxias do Sul, para 
que a região da serra seja atendi-

da de forma global pela autarquia. 
“Com essas medidas, seguiremos 
oferecendo, cada vez mais, capi-
laridade às ações do CRMV-RS, 
atingindo, assim,  todas as regiões 
do Estado”, argumentou. O com-
bate ao exercício ilegal da Medici-
na Veterinária e da Zootecnia será 
desempenhado de maneira efeti-
va, para o bem da sociedade e dos 
animais. “Manteremos o foco na 
valorização profissional e seguire-
mos fortalecendo nosso setor de 
fiscalização e Tribunal de Honra, 
na defesa dos bons profissionais e 
da sociedade”, enfatizou.

Presidente assume novos compromissos para a próxima gestão

Presidentes e representantes dos Conselhos 
do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande 

do Norte, Santa Catarina, Paraná e CFMV 
estiveram na posse
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Entidade que gestou e criou o primeiro CRMV, o 
regional do Rio Grande do Sul, em 1969, a Sociedade 
de Veterinária do RS (Sovergs), que foi criada há 
77 anos, empossou no dia 04 de dezembro a nova 
diretoria. A gestão, que irá ficar à frente da entidade 
até 2017, é liderada por Ricardo Reis Bohrer .

O presidente acredita que é fundamental a 
união de todas as entidades representativas da classe 
para defender os direitos dos médicos veterinários. 
“Vamos representá-los servindo como uma entidade 
de utilidade pública nas discussões polêmicas e 
pertinentes que nossa profissão é envolvida”, diz.

Sociedade de Veterinária do RS tem nova diretoria
Solenidade de posse foi realizada em parceria com o CRMV-RS e Anclivepa

NotíciasNotícias

Conselheira efetiva do CRMV-RS, Vera Lúcia Ma-
chado irá comandar pelos próximos dois anos a enti-
dade que teve, há 39 anos, como o primeiro presiden-
te Ênio Gomes. A médica veterinária fora empossada, 
juntamente com a nova diretoria da Associação Na-
cional de Clínicos Veterinários do Rio Grande do 
Sul (Anclivepa-RS), também no dia 04 de dezembro. 
Vera acredita que, apesar do crescimento do nú-

mero de animais 
de estimação em 
nosso país, além 
de sermos a segunda economia do mercado, o médi-
co veterinário ainda  não assumiu o protagonismo. 
“Cabe as entidades da classe preparem o profissional 
para agir com competência, ética e se destacar no 
mercado que é promissor”, afirma. 

Conselheira do CRMV-RS assume presidência da Anclivepa
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Irregularidades apontadas em fiscalização 
são repassadas ao Ministério Público 

Frigorífico e supermercado do Nordeste do Estado
também foram autuados pelo Conselho

Defender o consumidor de 
agravos à saúde também é função 
do CRMV-RS ao promover fisca-
lizações eficientes. Neste ano, nos 
meses de julho e setembro, durante 
ações de rotina o Conselho encon-
trou irregularidades na fiscalização 
de dois estabelecimentos localiza-
dos na Região Nordeste do Estado. 
Foram autuados, respectivamente, 
um supermercado, em Erval Seco 
e um frigorífico, em Cruz Alta. 

Nos locais foram encontradas 
inconformidades graves como a 
exposição a riscos tanto de conta-
minação de produtos de origem 
animal e, consequentemente, da 
população, apresentando condições 
higiênico-sanitárias precárias. No 
supermercado foi atestada, ainda, 

a ausência de um 
médico veterinário 
responsável técni-
co a fim de garan-
tir a qualidade dos 
produtos proces-
sados e comercia-
lizados no local. 

Por oferecerem 
perigos iminen-
tes à população, o 
CRMV-RS comu-
nicou formalmen-
te aos promotores 
de justiça de Cruz 
Alta e Seberi, esta 

responsável pelo município de Er-

val Seco. Foram encaminhadas 
cópias do auto de infração e fotos 
dos estabelecimentos. A autarquia 
cobra medidas para frear os locais 
que expõem a saúde das pessoas. 

Cabe ressaltar que além das 
fiscalizações diárias para conter a 
propagação de alimentos de ori-
gem animal em condições des-
favoráveis de serem ingeridos, o 
CRMV-RS criou em 2014 cam-
panha que trata da segurança dos 
alimentos. A ação busca alertar 
a população sobre a importância 
e o papel do médico veterinário 
na qualidade do alimento que irá 
chegar na mesa do consumidor. 
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“Só cresce quem sabe explorar o mercado e se posicionar com 
produtos de qualidade”, diz Pedro Pian

O empresário e RT na indústria de alimentos para animais de estimação procurou 
a Medicina Veterinária para alavancar o negócio 

Da agropecuária que iniciou 
em 1987 à indústria de sucesso que 
criou em fevereiro de 2003: em 27 
anos Pedro Pian tornou-se um dos 
ícones do empreendedorismo no 
Mercado Pet, tanto no Rio Grande 
do Sul quanto no Brasil. Dono da 
Moinho Vila Nova Pian comercia-
lizava, no início da carreira, milho, 
farelo de trigo, farinha e casca de 
aveia. Aos poucos, o negócio cres-
ceu e tornou-se distribuidor de de-
terminadas marcas de rações e ali-
mentos para animais. “Chegamos 
a vender 1300 toneladas por mês 
dentro da Grande Porto Alegre. 
Mas quando estávamos no auge da 
venda, faltou parceria. Começaram 
a abrir micro-distribuidores na Re-
gião Metropolitana e nossa venda 
começou a cair”, conta Pian. Em 
vista do episódio o, até então, co-
merciante, resolveu abrir sua pró-
pria indústria com o que já tinha 
aprendido no mercado ao longo 

de 16 anos. Hoje 
a indústria ex-
porta 50% da 
produção para 
as principais re-
giões do país. 

P e r c e b e r 
oportunidades 
no mercado e 
imprimir expe-
riência na área é 
uma das receitas 
de Pedro Pian 
que resultaram 
no sucesso da 

hoje consagrada Pian Alimentos. 
A indústria conta com 110 tipos 
de produtos, sendo muitos deles 
criados para suprir a necessidade 
de novidades no mercado. Exem-
plo é o desejo da criação de rações 
úmidas para gatos — tendência na 
Europa que o empresário acredita 
que irá evoluir no Brasil em três ou 
cinco anos. Segundo ele, o mercado 
pet mudou muito nos últimos anos. 
“Vendíamos um volume muito alto 
com baixo valor agregado. Hoje 
a teoria de consumo para o bicho 
de estimação mudou. É o poder 
aquisitivo e a consideração que os 
consumidores têm pelos animais. 
Só tem a ganhar quem sabe ex-
plorar o mercado e se posicionar 
com produtos de qualidade”, opina. 

Dentre os quase 200 funcioná-
rios da Pian Alimentos, 35 traba-
lham na indústria localizada em 
Paraí. Desses, quatro médicos vete-
rinários e um zootecnista, respon-

sáveis pela segurança dos alimentos 
que, posteriormente, serão comer-
cializados e consumidos. Entre eles 
está o próprio Pedro Pian. O sonho 
em cursar  Medicina Veterinária 
veio  desde a infância, entretanto, 
como não tinha condições e tempo 
para estudar quando era jovem, o 
desejo ficou ancorado. Posterior-
mente, devido à criação da indús-
tria o empresário sentiu a necessi-
dade de cursar a faculdade. “Perce-
bi que se não estudasse e me apro-
fundasse no assunto da Medicina 
Veterinária a indústria não evolui-
ria”, explica. Para ele, o grande ne-
gócio é ter a indústria e ser profis-
sional no segmento. Dessa forma, 
sabe-se os caminhos bem como os 
cuidados com o segredo interno, 
além de não depender de tercei-
ros para a realização do trabalho.  

Pian é, também, o responsável 
técnico de sua própria indústria. 
Para ele é fundamental ter esse pro-
fissional no dia a dia da empresa. 
“Você está todo o dia lado a lado, 
vivendo e respirando o negócio. 
Sei os defeitos, qualidades e onde 
eu posso ajustar tudo”, conta. De 
olho no futuro da Medicina Vete-
rinária e Zootecnia, o empresário 
abriu o auditório da Pian Alimen-
tos para a realização de palestras 
e cursos com o propósito de sanar 
dúvidas e aprimorar o conheci-
mento dos estudantes das profis-
sões, além de capacitar os colabo-
radores. “Queremos mostrar para 
eles quem nós somos”, argumenta.

CarreiraCarreira
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CRMV-RS, Brigada Militar e Sema 
fiscalizam lojas em Porto Alegre

Operação foi direcionada a estabelecimentos com venda de animais silvestres

NotíciasNotícias

Em uma ação organizada pelo 
1º Batalhão Ambiental da Brigada 
Militar,  equipes do CRMV-RS, da 
BM e da Secretaria do Meio Am-
biente do RS (SEMA) realizaram 
uma vistoria especial na Capital. 

A “Operação de Fiscalização da 
Venda de Fauna Silvestre” visitou 
seis estabelecimentos no centro de 
Porto Alegre para verificar a situ-
ação da Anotação de Responsabi-
lidade Técnica perante o CRMV-

-RS, as condições de conservação 
das espécies comercializadas, os 
possíveis indícios de maus-tratos 
e o comércio de espécies prove-
niente de tráfico, sem procedência. 

 Os fiscais do Conselho e 
os técnicos da SEMA constata-
ram, em um dos locais, condição 
de maus-tratos e acondicionamen-
to inadequado de animais. Diante 
disso, o proprietário foi notificado 
pelo Batalhão Ambiental. Segundo 
o coordenador da “Operação de 
Fiscalização da Venda de Fauna 
Silvestre”, tenente Berci Francisco 
Nicole, é de extrema importância 
buscar a união com os órgãos para 
somar esforços nas ações. “Mesmo 
cada um tendo a sua competên-
cia, conseguimos alcançar todas as 
instâncias dos locais fiscalizados. 
Fica um trabalho completo”, relata.

Considerada a terceira maior 
atividade ilícita do mundo, o co-
mércio ilegal de animais selvagens 
perde apenas para o tráfico de 
drogas e de armas. O Brasil é um 
dos principais alvos do esquema 
por conta de sua imensa biodiver-

sidade. Com o objetivo de alertar 
as pessoas sobre a necessidade de 
cuidado e preservação da fauna, 
o CRMV-RS e o Shopping Total 
estiveram juntos no segundo Dia 
de Conscientização da Campanha 
Nacional de Combate ao Tráfico 
de Animais Selvagens.

            A ação, realizada no Sho-
pping em Porto Alegre, recebeu no 
estande mais de 1.500 pessoas — 
onde foram distribuídas cartilhas 
e folders para crianças e adultos. 

A secretária-geral do Conselho, 
Gloria Boff, orientou sobre a cam-
panha e o papel do médico veteri-
nário no cuidado e na preservação 
das espécies juntamente com as in-
tegrantes da Comissão de Animais 
Selvagens da autarquia, Maristela 
Lovato e Mariângela Allgayer. A 
ação é uma criação do Conselho 
Federal de Medicina Veterinária 
(CFMV), e foi realizada em mais 
11 estados brasileiros.

Shopping da Capital recebe ação sobre
preservação da fauna silvestre
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CRMV-RS e UFPel realizam I Encontro dos Cursos de Zootecnia 
Em Pelotas, evento contou com a participação de todas as universidades do Estado 

ZootecniaZootecnia

Principal evento técnico-cien-
tífico dirigido aos estudantes e 
profissionais ligados à produção 
animal, a Semana Acadêmica da 
Zootecnica (SEAZOO) da Uni-

versidade Federal de 
Pelotas (UFPel) des-
te ano ocorreu em 
outubro. A tercei-
ra edição do evento 
buscou a atualização 
e o aprimoramento 
dos profissionais por 
meio de palestras 
e mesas-redondas.

Na ocasião, foi re-
alizado o I Encontro 

Estadual dos Cursos de Zootecnia, 
onde foi criado um espaço desti-
nado aos acadêmicos de Zootecnia 
para abordar a educação continu-
ada na produção animal e  na ex-

tensão rural. O Encontro foi idea-
lizado pela Comissão de Ensino da 
Zootecnia do CRMV-RS e Univer-
sidade Federal de Pelotas (UFPEL). 

O evento homenageou o es-
tudante de zootecnia da Univer-
sidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), Arlindo Henrique Saul 
da Rosa. O aluno obteve a melhor 
média na escolha do destaque es-
tudantil gaúcho na área. Segundo 
a presidente da Comissão de En-
sino da Zootecnia do CRMV-RS, 
Angélica Pinho, o Encontro foi um 
sucesso, com a participação de to-
das as universidades que possuem 
o curso de zootecnia no Estado. 
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Responsável Técnico possui ferramentas para 
resguardar sua conduta profissional

Para esclarecer aos profissionais, assessoria do CRMV-RS 
elaborou Nota Técnica sobre o tema

NotíciasNotícias

Por meio de resolução, o Conselho Federal de Medicina Veterinária oferece uma ferramenta 

para resguardar o responsável técnico de eventuais episódios que coloquem em cheque sua conduta 

profissional. O Laudo Informativo de Responsável Técnico, como é chamado o documento, pode, 

e deve, ser utilizado pelos profissionais que estão submetidos a algum tipo de interferência na 

atividade profissional. Foi com o objetivo de tornar clara a utilização da ferramenta que a Assessoria 

Técnica do CRMV-RS elaborou Nota Técnica que trata do assunto. O texto segue na íntegra abaixo.

Nota Técnica Nº 02/2014

ASSUNTO: Laudo Informativo de Responsável Técnico
O objetivo desta nota técnica é orientar os médicos veterinários responsáveis técnicos sobre a elaboração e 

encaminhamento ao CRMV-RS dos Laudos Informativos. Conforme o Art. 26º inciso III da Resolução CFMV 
nº 722/02, é dever do Responsável Técnico (RT) elaborar minucioso laudo informativo ao CRMV em caráter 
sigiloso, toda vez que o estabelecimento se negar e/ou dificultar a ação da fiscalização oficial ou da sua atuação 
profissional, acarretando com isso possíveis danos à qualidade dos produtos e serviços prestados. 

O Laudo Informativo é importante para dirimir dúvidas quanto às responsabilidades decorrentes da ação 
do RT e tem a finalidade de salvaguardá-lo da acusação de omissão ou conivência. Destaca-se que o documento 
deve ser usado somente para notificação das seguintes situações: 

1) quando  o RT tenha sua atuação profissional obstruída e/ou impedida;
2) quando houver sido dificultada/impedida a ação de fiscalização oficial.
Nesse sentido, o Laudo Informativo deve conter as informações detalhadas sobre as ocorrências e ser emitido 

pelo RT em 02 (duas) vias, sendo a 1ª via para tramitação interna do CRMV-RS e a 2ª via, como documento 
do profissional. 

Nos casos de constatação de outras irregularidades no funcionamento do estabelecimento que acarretem 
riscos à saúde pública e/ou dano ao consumidor, bem como, quando a empresa se negar a executar as orientações 
transmitidas, o RT deverá emitir o Termo de Recomendação e Constatação (documento emitido à empresa 
quando identificados problemas técnicos  ou operacionais que necessitem ação corretiva). 

 Por fim, os fatos que caracterizarem infração à legislação sanitária e/ou às demais normas e leis que 
regem o exercício da Medicina Veterinária deverão ser denunciados, respectivamente, aos órgãos sanitários 
competentes e ao CRMV-RS.

Porto Alegre, 20 de novembro de 2014.
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A matéria-prima fundamental 
para realizar análises descritivas, 
espaciais e inferenciais das doen-
ças que afetam os animais de pro-
dução no Rio Grande do Sul é o 
dado. Podemos definir que “dado” 
é toda a observação registrada em 
um banco de dados. Após a análise 
dos dados é possível gerar uma in-
formação que poderá ser utilizada 
para uma tomada de decisão.

Quando os dados são coletados 
de diversos “pontos”, que podem 
estar interligados, gerando infor-
mações que são disseminadas, 
gera-se uma rede. Mais especifi-
camente, quando se gera informa-
ções com base nos dados relativos 
à saúde animal, observados e regis-
trados pelos médicos veterinários, 
tanto da iniciativa privada ou pú-
blica, forma-se uma Rede de Infor-
mações Zoossanitárias.

No Rio Grande do Sul, a Rede 
Estadual de Informações Zoossani-
tárias (RIZ-RS) tem como base os 
dados de doenças animais obser-
vados e registrados pelos médicos 
veterinários que atuam nas áreas 
de Inspeção de Produtos de Ori-
gem Animal (responsáveis técni-
cos e fiscais agropecuários), Defesa 
Sanitária Animal (clínicos e fiscais 
agropecuários), Vigilância Agro-
pecuária das divisas interestaduais 
e fronteiras internacionais (fiscais 
agropecuários) e Laboratórios (res-
ponsáveis técnicos dos laboratórios 
de diagnóstico animal, professores 
responsáveis pelos laboratórios de 
pesquisa e responsáveis técnicos 
pelos laboratórios oficiais).

Os diagnósticos clínicos, pre-
suntivos, conclusivos, laboratoriais 
e lesões/achados compatíveis com 
enfermidades animais observados 
e registrados por cada médico ve-
terinário no RS (tanto da iniciativa 
privada como os oficiais) formam a 

base da RIZ-RS. O Rio Grande do 
Sul, de forma pioneira no país, ini-
ciou em 2014 a construção de me-
canismos que facilitem a captura e 
integração desses dados.

Na área pública, foi formatado 
um Acordo de Cooperação Técni-
ca entre a Secretaria da Agricultura 
(SEAPA), Ministério da Agricul-
tura (MAPA) e Universidade Fe-
deral do RS (UFRGS), com apoio 
do Fundo de Desenvolvimento e 
Defesa Sanitária Animal (Fundesa) 
que visa capacitar e integrar todos 
os médicos veterinários do Servi-
ço Veterinário Oficial (SVO) até o 
final de 2015. O principal objetivo 
desse treinamento é demonstrar 
aos colegas, médicos veterinários 
oficiais, que suas atividades são de 
extrema importância e estão inti-
mamente interligadas, e que os da-
dos gerados por cada área devem 
alimentar a RIZ-RS. Atualmente, o 
principal gargalo na área pública, 
quanto formação da RIZ-RS, é ter 
um sistema que capte e integre, de 
forma tempestiva, os dados gera-
dos nos três diferentes níveis (mu-
nicipal, estadual e federal) e nas 
diferentes áreas (inspeção, defesa, 
vigilância agropecuária e laborató-
rio). A solução para esse obstáculo 
está sendo construída pela SEAPA, 
que criou um sistema que capta e 
integra os dados gerados na Defesa 
e na Inspeção em nível estadual e, 
num futuro breve, poderá integrar 
os dados do laboratório (IPVDF) 
assim como dos postos de fiscaliza-
ção de divisa. Além disso, o sistema 
criado permite, mediante interesse 
das partes (municipal e federal), 
a integração dos dados das outras 
esferas administrativas ligadas às 
áreas de atuação do SVO.

Na área privada, numa parceria 
entre a SEAPA, MAPA e o Con-
selho Regional de Medicina Vete-

rinária do RS foi construída uma 
plataforma na web, através da qual 
todos os médicos veterinários e 
responsáveis técnicos pelos labora-
tórios de diagnóstico animal pode-
rão, de forma rápida e simples, no-
tificar suas suspeitas, diagnósticos 
clínicos ou laboratoriais das doen-
ças de notificação compulsória . 

Cabe ressaltar que, neste ponto, 
observa-se uma grande confusão 
de definição já que muitas vezes o 
médico veterinário entende como 
“doença de notificação compulsó-
ria” apenas aquelas que demandam 
ação emergencial pelo SVO (v.g. 
febre aftosa, peste suína clássica, 
influenza aviária, etc), entretanto 
o conceito é muito mais amplo e 
compreende mais de 170 enfermi-
dades (v.g. BVD, IBR, Tristeza Pa-
rasitária Bovina, etc). 

A partir do registro dos dados 
pelos médicos veterinários na Rede 
Estadual de Informações Zoos-
sanitárias (RIZ-RS), será possível 
gerar e disseminar informações 
espaciais, temporais e descritivas 
da ocorrência das principais enfer-
midades animais no Rio Grande do 
Sul. Essas informações poderão ser 
analisadas pelos próprios médicos 
veterinários autônomos, respon-
sáveis técnicos e pelo SVO, assim 
como pesquisadores e responsáveis 
pela tomada de decisão na formu-
lação de políticas públicas na área 
da saúde animal.

* Médicos veterinários, Fiscais 
Federais Agropecuários, Labora-
tório de Diagnóstico de Doenças 
Animais do Laboratório Nacional 
Agropecuário do Rio Grande do Sul 
(Lanagro-RS), Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa).

Rede Estadual de Informações Zoossanitárias
ArtigoArtigo

* Diego Viali dos Santos e João Marcos Nacif da Costa

  Conforme descrita da portaria SEAPA 63/2014. 
Disponível em: http://goo.gl/WR92IA
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Balanço Financeiro do CRMV-RS
BalançoBalanço




