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Nesse natal esperamos realmente um tempo de
paz e de renovação para todos nós do Rio de Janeiro
que futuramente sediará dois grandes eventos mundiais Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016! Queremos paz!

Melhoramento genético ao alcance
do produtor do Estado do Rio
Programa Rio Genética já beneficiou mais de
500 produtores do Estado do Rio. O Programa é divulgado em feiras para produtores rurais fluminense
pela Associação de Criadores do Estado do Rio de
Janeiro (ACERJ). PÁG. 05

Projeto Cata-Caca da UFF
promove campanha de posse
responsável de animal em Escolas
Municipais de Niterói
Educação da população para recolhimento das fezes pelos proprietários de cães
do município de Niterói é o objetivo do Projeto Cata-caca da UFF. Alunos da faculdade

de medicina veterinária realizaram análise
da prevalência de patógenos com potencial
zoonótico.
PÁGS. 06 e 07

Trajetória de Fábio Josino de Salles: 50 anos dedicados ao Serviço Público
Artigo assinado por Eduardo Borges faz homenagem ao Médico Veterinário Fábio Josino de Salles que
dos 50 anos de dedicação ao Serviço Público, sendo que 47 foram de contribuição ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. PÁG. 04

I M P R E S S O

Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Estado do Rio de Janeiro

Impresso
Especial

Endereço: Rua Torres Homem, 475, Vila Isabel
CEP 20551-070 – Rio de Janeiro/RJ
Tel.: (21) 2576 7281– Fax: (21) 2576 7844
www.crmvrj.org.br/E-mail: crmvrj@crmvrj.org.br

9912172382-2007-DR/RJ
CRMV-RJ
CORREIOS

Agenda
Curso de Ia em Éguas e Curso de Exame Andrológico de Garanhões

Curso de Cardiologia & Eletrocardiografia - Teórico/Prático

Data: 10 a 13 de janeiro de 2011
Local: Fazenda Escola CPT Cursos Presenciais • MG
Info: (31) 3899-8300
www.cptcursospresenciais.com.br
cursospresenciais@cpt.com.br

Dr. Moyses Fonseca Serpa. MV. MSc.
Data: Abril a julho de 2011, de 09:00 às 17:00 (quartas-feiras)
Local: São Cristóvão • RJ (5 vagas)
Info: (21) 2589-6024 • 2589-6867 • mserpa@oi.com.br

Curso Aperfeiçoamento em Monitorização Cardiovascular e Respiratória
(Básica e Avançada)

Data: 26 a 29 de abril de 2011
Local: Salvador • BA
Info: www.higienista.com.br

XI Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos

Data: 13 e 14 de janeiro de 2011 (teórico e prático)
local: IEMEV • Botafogo • RJ
Info: (21) 7836-4844 • edanestesia@hotmail.com

32º Congresso Brasileiro da Anclivepa

Curso de Casqueamento Preventivo e Correção de Aprumos em Bovinos

Data: 27 a 30 de abril de 2011
Local: Centro de Convenções em Goiânia • GO
Info: (11) 3205-5048 • congressos@nm-brasil.com.br

Data: 19 a 21 de janeiro de 2011
Local: Fazenda Escola CPT Cursos Presenciais • MG
Info: (31) 3899-8300
www.cptcursospresenciais.com.br
cursospresenciais@cpt.com.br

MEDVEP 2011 - Congresso Medvep de Especialidades Veterinárias

Pet Show - Feira Internacional de Animais e Produtos Pet

38º CONBRAVET - Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária

Data: 18 a 20 de março de 2011
Local: São Paulo • SP
Info: www.feirapetshow.com.br

Data: 01 a 04 de novembro de 2011
Local: Florianópolis • SC
Info: (48) 3035-4388 • www.conbravet2011.com.br

Data: 27 a 30 de julho de 2011
Local: Curitiba • PR
Info: (41) 3039-1100 • 3039-2867
medvep@medvep.com.br • www.congressomedvep.com.br

Movimentação de Pessoas Físicas
MÉDICOS VETERINÁRIOS - Inscrição
898 - Ana Paula Locatelli Lima (Reabertura)
10891 - Carla Oliveira de Castro
10893 - Gabrielle Fontenelle
10894 - Juliano de Carvalho Barcelos
10895 - Tabata Maues
10896 - Ana Paula de Aragão Gama
10898 - Livia Chaves Crestoni Gomes
10899 - Roberta Motta Accioly
10900 - Analu da Silva Coelho
10901 - Pietra Caroline Loureiro de Sant’anna
10902 - Marco Diniz Bizzo
10903 - Elaine Cristina Alcântara da Silva
10904 - Ricardo Alexandre S. de Andrade e Oliveira
10905 - Tatiana Bouzas Gomes
10906 - Amanda Pinto Carvalho
10907 - Rejane Barros da Silva
10908 - Izabel Gomes Fernandes
10909 - Ednaldo Alexandre Silva Sobrinho
10910 - Gustavo Martins D’aqui
10911 - Murilo Eduardo Ferraz
10912 “S”- Luiz Carlos Vargas de O. Ramos (CRMV-MG)
10913 - Diego Salgado de Almeida
10915 - Daniela Orichio de Alencar
10916 - Priscilla de Carvalho Pereira Pontual
10917 - Ariana Duarte Pereira
10918 - Joice Olinda do Couto
10919 - Debora Stefanni da Silva Nascimento
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10920 - Samay Zillmann Rocha Costa
10921 - Fernanda Gonçalves
10922 - Samantha Soares Carrilho
10923 - Tulio José de Freitas Góes
10924 - Marcela Goudinho Gonçalves
10925 - Julia Mara Dourado Soccio
10926 - Nathally Milesi de Kibaltchich
10927 - Ana Beatriz Casal
10928 - Luciana Lustosa Pereira
10929 - Jihan de Araujo e Marzano do Nascimento
10930 - Ligia Raposo Bernardes
10931 - Marize Cruz Silva Gomes
10933 - Ana Leticia Marques dos Santos
10934 - Braulio Vinicius Marques Cepas
10935 - Renata Soares Francisco
10936 - Fernanda Gagno Bastos
10937 - Nelson Alves Junior
10938 - Rodrigo de Franco da Silva
10939 - Thiago da Silva Carvalho
10940 - Alycrea Lopes Bastos Moribe
10941 - Fernando Bastos Costa
10942 - Fernanda Maria Gomes Marins
10943 - Allan Tenenbaum Frenkiel

Transferências recebidas de outros CRMVs
4718 – Tatiana Pádua Tavares de Freitas (CRMV-MT)
10892 - Aline Soares Nobre Michalzechen Xavier (CRMV-ES)

10897 - Stephan Ramos Galvao (CRMV-ES)
10914 – Juliano Menezes Battisti (CRMV-SC)
10932 - Amanda Rodrigues D’agostino (CRMV-SP)

Transferências concedidas para outros
CRMVs
4708 – Rafael Veríssimo Monteiro (CRMV-DF)
9906 – Sergio de Andrade Garcez (CRMV-SE)
10652 – Ramon Loureiro Pimenta (CRMV-SC)

Zootecnistas - Inscrição
783/Z – Diego de Azevedo Coutinho
784/Z – Cassio Mendonça Reis

Transferências recebidas de outros CRMVs
782/Z – Denise Michiko Majima (CRMV-SP)

Transferências
CRMVs

concedidas

para

outros

728/Z – Arley Alves de Oliveira (CRMV-DF)

Cancelamentos (Nâo exercício da profissão)
278/Z – Márcia Cristina do Nascimento Moreira

Editorial

Romulo Spinelli,
presidente do CRMV-RJ

Natal é tempo de
paz no Rio

É

com muita alegria que este editorial anuncia a chegada do Natal. As
ruas, as casas, os edifícios, as lojas já se vestem de luzes e cores para
comemorar uma das mais belas festas cristãs. A cidade de Rio de Janeiro ao longo dos últimos meses foi notícia em todo mundo, mas não por ser
a Cidade Maravilhosa, mas infelizmente pelo clima de guerra civil entre a Polícia
e o tráfico de drogas.
Durante décadas os representantes do povo no estado do Rio de Janeiro
foram omissos e permitiram que os traficantes dominassem os morros do Rio de
Janeiro, coagindo a população de todas as maneiras. A maioria dos moradores
das favelas são pessoas honestas e eram encurralados pelo domínio dos criminosos, obedecendo-os no cotidiano da barbárie e da violência, mas ansiando
pelo socorro do estado brasileiro. A implantação da UPP (Unidade de Polícia
Pacificadora), em algumas favelas, foi o primeiro projeto do Estado de resgate
da cidadania.
A violência foi bravamente combatida pela polícia do Estado, o qual reuniu
o maior contingente de policiais da história brasileira (policiais militares e civis,
forças especiais do BOPE, exército e marinha) para combater o estopim de revolta dos traficantes contra a iniciativa da implantação das UPPs . O Complexo do
Alemão foi , como se diz na gíria popular, “tomado” e os chefes do tráfico de
drogas na região ficaram sem saída. Vencemos a primeira batalha no combate à
violência financiada pelo tráfico de drogas.
Agora é refletir na busca de soluções para resgate da cidadania dos moradores das comunidades, investir em educação, saneamento básico, saúde e
principalmente segurança.

Atividades & Notícias
Jornal do CRMV-RJ sob nova coordenação
Foram 13 anos dedicados a disseminar a informação aos Médicos Veterinários. Nosso colega de classe e também jornalista Luiz Octavio Pires Leal (Reg.
Prof. 11926/49/87v) encerra sua trajetória à frente do Jornal do CRMV-RJ e a
todos esse anos de dedicação e seriedade agradecemos à sua contribuição. Em
oportuno, apresentamos a nossa recém chegada jornalista Isis Breves (JP 245 13
RJ) que assumiu a partir dessa edição de novembro/2010 após homologação da
licitação que aconteceu dia 16 de novembro de 2010.

Auditório do CRMV-RJ foi palco de discussão da área jurídica
de conselhos de classe
Assessores jurídicos, representantes de 35 instituições de Conselhos de Classe
e Ordens, se reuniram no auditório do CRMV-RJ no dia 25 de outubro para discutirem o papel dos conselhos na sociedade. A Advogada do CRMV-RJ Drª Martha
Mariotti conduziu a reunião que teve como pauta a minuta do anteprojeto de
Lei Orgânica da Administração Pública que, no caso dos Conselhos de Classe,
irão ser retirados da categoria de autarquia e colocados entre as entidades paraestatais, sob pessoas jurídicas de direito público, com poderes sancionadores
e regulatórios, regrados pelo Direito Público, mas ao mesmo tempo submetidos
ao Direito Privado no que tange a outros aspectos.
Dr. Pedro Paulo Castro Pinheiro, Consultor Jurídico especialista em Conselhos
profissionais fez uma apresentação sobre o assunto que foi debatido na plenária
presente que por indicação de maioria, foi solicitado o encaminhamento dos
pareceres jurídicos de todas as profissões para a sua consolidação e nova reunião
após as eleições, com maiores informações sobre o andamento do anteprojeto
e seus direcionamentos. Por unanimidade de opinião, ficou claro o desejo das
entidades de Conselhos e Ordens como autarquia, cuja luta foi árdua e intensa,
durante tantos anos, já conquistada em todos os tribunais.

Nesse natal esperamos realmente um tempo de paz e de renovação para
todos nós do Rio de Janeiro que futuramente sediará dois grandes eventos mundiais Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016! Queremos paz!

Nesse natal esperamos realmente um
tempo de paz e de renovação para
todos nós do Rio de Janeiro
Nesta edição, o jornal apresenta o papel da Associação de Criadores do Estado do Rio de Janeiro (ACERJ) na participação do Programa Rio Genética que já
beneficiou mais de 500 produtores do Estado do Rio. Essa iniciativa da Secretaria
de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro é
uma oportunidade do produtor fluminense de melhorar seus rebanhos, adquirindo animais de alto padrão genético através de financiamentos de baixo custo.
Outro destaque é o Projeto Cata Caca da Universidade Federal Fluminense
(UFF) que vem mobilizando os moradores da cidade de Niterói para a responsabilidade de manter o espaço público limpo e estimula o senso de cidadania e
civilidade para o bom convívio em sociedade. Catar as fezes de seu animal não é
só um ato de responsabilidade social, mas também de prevenção de zoonoses.
Uma campanha para coleta de fezes em calçadas e praças de Niterói que estimula a mudança de comportamento social através de ações lúdicas com alunos das
Escolas Públicas de Niterói.
Boa leitura e feliz Natal para todos!

Martha Mariotti ministrou a reunião de assessores jurídicos

Dívida Ativa
O Conselho Federal através da Resolução 896/2008 institui multa de R$
1.000,00 (um mil reais) ao Presidente dos conselhos regionais que não proceder
inscrição dos devedores em dívida ativa e a respectiva execução fiscal do conselho no prazo estabelecido. Por isso, é dever do conselho regional cobrar em juízo os créditos inadimplentes. Por isso, você, médico veterinário ou zootecnista,
fique em dia com sua anuidade!

Jornal CRMV RJ
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Médico Veterinário Fábio Josino de
Salles recebe a medalha de 50 anos
de Serviço Público
*Eduardo Borges (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)

F

Em 1967 ingressa na Universidade Federal Fluminense (UFF) onde cursou Medicina Veterinária,
concluindo em 27 de dezembro de 1970, com o diploma na mão, pode concorrer ao concurso do Dasp
(Departamento Administrativo do Servidor Publico)
para a carreira de médico veterinário. Foi nomeado
em 1977 e enquadrado, em 2000, como fiscal Federal Agropecuário. “Pude acompanhar a evolução
nesses anos das tecnologias adotadas no SIF, e o inicio da implantação do (BPF) Boas Práticas de Fabricação, assim como APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle)”, orgulha-se Fábio. Acredita
que o trabalho de inspeção evoluirá naturalmente
para as auditorias, com a implantação de planilhas
de produção, higienização, condições de trabalho
com objetivo que os produtos de origem animal cheguem ao consumidor isento de contaminação.
Um dos fatos marcantes é que o inicio de seu
trabalho foi no SIF 74, Três Rios/RJ, anos depois esse
mesmo SIF 74 foi transferido para o Mercado São
Sebastião/RJ no qual estava e coincidentemente o
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Receita
Receita orçamentária
Receitas correntes
Receita de contribuições
Receitas patrimonial
Receitas de serviços
Outras receitas correntes
Receita extra-orçametária
Diversos responsáveis
Devedores da entidade
Entidades públicas devedoras
Consignações
Credores da Entidade
Entidades públicas credoras

ábio Josino de Salles, Mineiro de Campanha, nasceu em 23 de julho de 1937. Começou sua carreira em 1957 como militar
na Escola de Sargento das Armas (Exército) em Três
Corações ( MG) ; foi transferido para 6º Companhia
de Guardas, Brasília, inicio de 58, onde após a inauguração de Brasília, recebeu certificado do Ministério da Guerra, em abril de 1960, por ter cooperado
com o governo nos trabalhos de construção e inauguração da nova capital, em Brasília.
Em 14 de junho foi licenciado do Exército por
conclusão de tempo de serviço. Em 28 de agosto
1960, no Rio de Janeiro tomou posse no Ministério
da Agricultura no cargo de Prático Rural equivalente hoje a função de Agente de Inspeção Federal de
Produto de Origem Animal (SIF – Serviço de Inspeção Federal ).Entre novembro de 1960 e 1967 viveu
em Três Rios/ RJ, onde conheceu e casou-se (1964)
com Margarida Almeida Salles, sua companheira
até hoje e mãe de seus três filhos (Fábia Christina
Salles,Márcio Fabiano de Salles e Fernanda de Salles )
e avô de 4 netos.Trabalhou na Inspetoria Distrital do
Ministerio da Agricultura, iniciando suas atividades,
fazendo estágios em laboratórios, fazendo análise
físico-químico de manteiga e conservas enlatadas de
pescado.Também desempenhou inspeção em matadouros de animais bovinos, suínos e de aves, em
Nilópolis/RJ. Trabalhou ainda no Entreposto Federal
de Pesca.

Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado Rio de Janeiro
Balanço Financeiro – Jan/2010 a Ago/2010

Saldos do exercício anterior
Bancos-c/movimento
Bancos-c/arrecadação
Bancos-c/vinculada a aplicações

Total

2.992.936,29
2.992.936,29
2.435.793,99
150.221,14
96.011,69
310.909,47
370.795,13
31.780,72
18.576,24
189,97
148.821,22
166.290,96
5.136,02
2.758.450,01
89.051,42
87.646,28
2.581.752,31

6.122.181,43

Despesa
Despesa orçamentária
Despesas correntes
		 Despesa de custeio
		 Transferências correntes
		 Despesa de capital
		 Investimentos

Médico Veterinário Fábio Josino de Salles que dedicou 50 anos
ao Serviço Público

Em 28 de agosto 1960, no
Rio de Janeiro tomou posse
no Ministério da Agricultura
no cargo de Prático Rural
equivalente hoje a função de
Agente de Inspeção Federal
de Produto de Origem
Animal (SIF – Serviço de
Inspeção Federal)

Despesa extra-orçametária
Diversos responsáveis
Devedores da entidade
Entidades públicas devedoras
Restos a pagar
Consignações
Credores da entidade
Entidades públicas credoras
Saldos para o exercício seguinte
Bancos-c/movimento
Bancos-c/arrecadação
Responsável por suprimento
Bancos-c/vinculada a aplicações

Total

Dos 50 anos dedicados ao serviço público, 47 são
no Ministério da Agricultura, diz “ não tirei licença
prêmio, sempre com a esperança que chegasse um
chefe complicado, mas eles nunca chegaram, tendo
em vista que todos os chefes que tive foram mais do
que chefes, foram amigos, a todos eles meus sinceros agradecimentos, assim como todos os Agentes
de Inspeção das várias IIFFs por onde trabalhei.
Uma mensagem para os colegas que estão chegando ao SIF/DIPOA/DAS/MAPA, como disse o Pastor Luther King, ‘’ Lutar sempre, vencer talvez, desistir jamais.”

923.767,53
19.416,92
18.624,89
191,37
31.589,20
139.849,22
130.041,29
584.054,64
3.316.571,04
41.293,94
43.484,22
4.000,00
3.227.792,88

6.122.181,43
Romulo Spinelli de Miranda - Presidente
CRMV-RJ Nº 2.773
CPF: 306.482.207-10
Marcelo Hauaj de S. Pacheco - Tesoureiro
CRMV-RJ Nº 4.034
CPF 858.499.797-00
Anna Maria da Cunha - Contadora
CRC-RJ N° 7.712-1
CPF: 550.910.247-00

Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado do Rio de Janeiro
Presidente
Romulo Spinelli

mesmo SIF onde deu inicio sua carreira foi o que
encerrou sua carreira em 2007 e o SIF 74 também
teve baixa a pedido do dono da firma.

1.881.842,86
1.840.520,31
1.727.508,58
113.011,73
41.322,55
41.322,55
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Programa Rio Genética é disseminado pela ACERJ
Tecnologia Genética para melhoria do rebanho ao alcance do produtor rural fluminense
nstituído pelo Decreto Estadual nº 40.939, de
12.09.2007, o Programa Rio Genética, coordenado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e desenvolvido
pelas empresas vinculadas, EMATER-RIO e PESAGRORIO e em parcerias com o Banco do Brasil, Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade Federal
Fluminense-UFF e Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro-FAPERJ, vem sendo incentivado
através da divulgação junto aos criadores pela Associação de Criadores do Estado do Rio de Janeiro (ACERJ).
A ACERJ participa ativamente no processo de seleção
dos criadores de outros estados que serão os fornecedores de animais para o Programa, dentre outras diversas formas de atuação. Para falar sobre o assunto o
Jornal CRMV-RJ entrevistou o presidente da ACERJ, Dr.
Flávio Tavares Fernandes.

I

O Programa Rio Genética tem o objetivo de promover o melhoramento genético dos rebanhos pecuários do Estado,
o aumento da produção e produtividade as explorações, o aumento da renda dos pequenos produtores rurais,
geração de trabalho e a melhoria da
qualidade de vida da população rural.
De que forma a ACERJ contribui como
intermediadora deste programa junto
aos produtores do Rio?
Flávio Tavares Fernandes: O Programa Rio Genética, tem como objetivo básico dobrar, com um
salto de qualidade, a produção leiteira do estado do
RJ. Assim, tem como premissa básica, aumentar o
efetivo do rebanho leiteiro e seu potencial genético.
Para tal, o Governo Estadual, através de um projeto do Secretário de Agricultura o Médico Veterinário Christino Áureo, montou uma linha de financiamento diferenciada que proporciona ao produtor
fluminense a adquirir matrizes leiteiras, equipamentos, e utensílios ligados ao aumento da produção, da
produtividade e da melhoria genética do rebanho.
Para atingir a meta, fundamental se faz aumentar
o rebanho de forma rápida, assim o Programa Rio
Genética, credencia fornecedores de girolando de
alta produção de outros estados, e realiza feiras para
comercialização, oferecendo ao nosso produtor um
material genético de alta performance e focado nas
nossas características topográficas e climáticas.
Essa linha de crédito, inédita e única do país,
proporciona taxas financeiras dignas de um programa de fomento, sério e consistente. Ao adquirir uma
matriz leiteira selecionada, o produtor tem 5 anos
para pagá-la, com carência de 1 ano, e juros de 2%
ao ano. É o melhor financiamento do agronegócio

Flávio acredita que o melhoramento genético fará o diferencial, especialmente para a produção leiteira, e trará reflexos positivos na
sustentabilidade das explorações pecuárias no estado.

brasileiro. O próprio leite produzido pela vaca paga
o financiamento.
A ACERJ ajuda na divulgação do Programa Rio
Genética junto aos criadores do estado do Rio de
Janeiro, e participa ativamente no processo de seleção dos criadores de outros estados que serão os
fornecedores de animais para o Programa. Visita as
propriedades junto com a equipe da SEAPPA e EMATER e monta a logística para trazer os animais selecionados. Esse programa é coordenado pelo subsecretário de agricultura Dr. Alberto Mofati, que tem a
ajuda de uma ótima equipe de trabalho da própria
secretaria, da EMATER e PESAGRO.

Teria como quantificar os produtores
hoje beneficiados pelo programa? quais
foram esses benefícios?
Flávio Tavares Fernandes: Foram 11 feiras, realizadas nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Resende, Campos, Macaé, Cordeiro, Natividade,
Araruama, Quissamã, Italva, Barra do Piraí e Santo
Antonio de Pádua. Podemos afirmar que mais de
500 produtores já se beneficiaram com o Programa.

Do seu ponto de vista, como está a classe de médicos veterinários inseridos no
programa Rio Genética e principalmente
na atuação da ACERJ?
Flávio Tavares Fernandes: A classe dos Médicos Veterinários está muito bem inserida no contexto

do Programa. Sempre que aumentamos o rebanho
e conseqüentemente a produção leiteira, maior será
a demanda por técnicos no setor. Exames laboratoriais, procedimentos em clínica e reprodução, orientação de cruzamentos, manejo, nutrição, controle
leiteiro, testes de qualidade láctea, enfim, são muitas
as oportunidades que estão sendo aberta a nossa
classe. A ACERJ pode funcionar como um orientador
nessa demanda.

Quais são as principais atividades da Associação, além da contribuição ao Programa Rio Genética?
Flávio Tavares Fernandes: A ACERJ procura
colaborar com o setor de criação em todas as áreas
do processo. Desde a estruturação de projetos até a
parte comercial. Atua como intermediadora com as
entidades e instituições públicas e privadas que estejam integradas ao segmento. Viabiliza projetos, eventos, negócios e parcerias entre os criadores. Promove
cursos de capacitação e destina alunos e profissionais
para estágios nas áreas específicas de atuação.

O que necessário para ser um sócio da
ACERJ?
Flávio Tavares Fernandes: Para ser sócio da
ACERJ basta ser criador de bovinos, eqüinos, caprinos, ovinos e até outras espécies como peixes ou
aves ornamentais. A filiação é fácil, basta enviar email para presidente.acerj.rj@gmail.com, que envio
as informações necessárias.
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Projeto Cata-caca da UFF sensibiliza proprietários de
cães a recolherem as fezes de seus animais
nas ruas de Niterói

E

ducação da população para recolhimento
das fezes pelos proprietários de cães do
município de Niterói é o objetivo da campanha Cata-caca, um projeto da Universidade Federal
Fluminense (UFF) coordenado pelo Prof. Dr. Luciano
Antunes Barros do Departamento de Saúde Coletiva
Veterinária e Saúde Pública com alunos da faculdade
de Medicina Veterinária da UFF. O Projeto teve início com um levantamento parasitológico de massas
fecais coletadas em calçadas no município de Niterói para análise da prevalência de patógenos com
potencial zoonótico. Foram coletadas 150 amostras
de cinco bairros de Niterói e enviadas para o Laboratório de Doenças Parasitárias da UFF para pesquisa,
explica Dr. Luciano.
Segundo dados do estudo, os resultados do
diagnóstico parasitológico das 150 amostras coletadas foram: 14,6% positivo para parasitos com potencial zoonótico. No universo positivo para parasito
com potencial de zoonose, 68,18% apresentaram a
presença de ovos de Ancylostoma caninum, 9,09%
para ovos de Trichuris vulpis, 18,08% para cápsulas
ovígeras de Dipylidium caninum e 4,54% para précistos de Entamoeba histolytica”, detalha o coordenador do projeto.
Após a análise parasitológica, o projeto teve um
segundo momento com o foco no despertar da população o interesse por atos de cidadania e civilidade
através da disseminação de informação sobre os riscos de patógenos transmitidos via fezes de cães. O
Projeto Cata-caca é uma mobilização para estimular

A equipe elaborou uma
peça teatral que está sendo
apresentada nas escolas
municipais de Niterói para
que as crianças sejam
os multiplicadores das
informações
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Foto de um dos parasitos encontrados nas
amostras coletadas

Folheto de divulgação da campanha

Jamil Monte Braz
Zootecnista, M.Sc.

Zootecnia

A produção animal e
seu impacto sobre o meio
ambiente (parte 1)

D

e acordo com a FAO (2010), a demanda mundial por alimentos, principalmente de origem animal, é muito grande e a indústria e toda sua cadeia
de produção de alimentos ainda está longe de suprir as necessidades das
populações carentes, especialmente do 3o mundo.

No caso da produção animal, muitas questões e problemas antes ignorados
e inexistentes passam agora a fazer parte dos principais temas relacionados à
produção dos alimentos de origem animal. A falta de um controle efetivo com
relação ao manejo das diversas etapas da cadeia produtiva somada à necessidade
de se obter alta produtividade tem sido responsável pelo surgimento de novos
problemas de ordem sanitária, ou pelo retorno de enfermidades animais outrora
controladas, como o caso do mal da vaca louca (Encefalopatia Espongiforme Bovina), zoonoses como a leptospirose bovina, as tuberculoses bovina, equina e suína,
influenza aviária e febre aftosa.
O manejo intensivo, tão utilizado por grandes unidades produtoras, granjas
e fazendas de grande porte, leva os animais a um quadro de estresse que se traduz em fragilidade imunológica, com maior disseminação de doenças. Trazendo
a necessidade da utilização de antibióticos como promotores de crescimento, que
junto com outras substâncias, como pesticidas e fertilizantes da agricultura, que
ficam disponíveis na natureza contaminando o meio ambiente, a comunidade,
águas, solos, ar, alterando o sistema ecológico.

Coleta nas ruas de Niterói

O Projeto teve início com um levantamento
parasitológico de massas fecais coletadas
em calçadas no município de Niterói para
análise da prevalência de patógenos com
potencial zoonótico
proprietários de cães a recolherem as fezes de seus animais, incentivando hábitos
de posse responsável. Mas, de que forma iríamos estimular essa sensibilização?
Após esse questionamento, a equipe elaborou uma peça teatral que está sendo
apresentada nas escolas municipais de Niterói para que as crianças sejam os
multiplicadores das informações, estimulando assim hábitos de cidadania e manutenção da limpeza do espaço público, conta Dr. Luciano.
A peça de fantoches conta com sete atores em cena manipulando nove bonecos com linguagem simples e divertida apresentando o comportamento incorreto como forma de fazer a platéia se identificar, pensar e mudar. A idéia é
ratificar a importância de hábitos de civilidade no ambiente urbano e após as
apresentações realizamos uma avaliação da receptividade às informações. Fazemos perguntas às crianças sobre o tema narrado na peça, fala o coordenador
do projeto.
Segundo o Prof. Luciano, o resultado de captação da informação pelo público infantil tem sido muito gratificante. Mas a mudança de comportamento da
população só poderemos observar a longo prazo, finaliza.

Nesse contexto, a necessidade de um sistema produtivo adequado se une à
questão da produção animal ecologicamente correta, com a implementação do
conceito de sustentabilidade nas unidades produtoras (fazendas, granjas), para
que além do fornecimento de um produto final de alta qualidade, sem resíduos
químicos (resíduos de antibióticos) e biológicos (microorganismos patogênicos e
suas toxinas) para o mercado consumidor, a manutenção de um meio ambiente
equilibrado garanta o fornecimento desse bom produto no futuro e a manutenção das boas condições dos recursos naturais locais.
A exigência do mercado consumidor, principalmente europeu, mas também
do mercado interno quanto ao produto de origem animal e aos sistemas de produção geradores desse produto, levando em conta também sua influência sobre o
meio ambiente tem incentivado diversos criadores a adotarem técnicas compatíveis com esse mercado. Hoje, um número considerável dos produtores brasileiros
já fornece ao mercado produtos como o boi verde, a galinha caipira com carne
e ovo orgânico, o vitelo e o boi orgânico, leite orgânico e diversos produtos de
origem animal, certificados e credenciados por entidades especializadas em orientar e fiscalizar tanto o produto final (carne, ovos, leite e derivados), como toda a
cadeia produtiva geradora desses produtos através de tecnologias como a rastreabilidade, por exemplo.
Os principais problemas com relação ao meio ambiente, causados pelas criações animais, dizem respeito principalmente à qualidade da água, mas também
ao odor, barulho, poeira, presença de patógenos e de resíduos de antibióticos e
outras substâncias no meio ambiente e nos alimentos. A perda de matéria orgânica no solo, predominantemente como resultado da erosão, é uma das principais
preocupações.
Entre os patógenos veiculados, destaca-se a Salmonella, existindo mais de
200 doenças de etiologia conhecida e com sintomatologia variada, que podem
ser transmitidas através dos alimentos. Apesar de, na maioria das vezes, não se
manifestarem clinicamente nos animais alojados nas granjas, passam a ser veiculados, principalmente pelo trato gastrintestinal, possibilitando a contaminação das
carcaças durante o abate e o processamento industrial.
A legislação brasileira, no que diz respeito ao meio ambiente, é considerada
uma das mais completas do mundo, o que não se vê ainda é, além de uma fiscalização efetiva, uma legislação específica, como em alguns países da Europa, por
exemplo, para controlar e orientar a produção e utilização dos dejetos animais,
visando aliviar o impacto da produção animal no meio ambiente.
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Bubalinocultura Leiteira:
Suplementação Mineral de
Uma experiência na Amazônia Búfalos na Amazônia
Elyzabeth da Cruz Cardoso
Rinaldo Batista Viana
Cláudio Vieira de Araújo
Geane Dias Gonçalves Ferreira
Trata-se de uma publicação da Universidade Federal Rural
da Amazônia que retrata, de forma simples e objetiva, aspectos da bubalinocultura leiteira da Amazônia, além de
apresentar recomendações e perspectivas da bubalinocultura leiteira na Amazônia. A obra contém 80 páginas e os
seguintes capítulos: (1) A potencialidade da bubalinocultura leiteira na Amazônia; (2) Os cuidados com a obtenção
mecanizada do leite de búfalas; (3) Os cuidados neonatais,
o aleitamento, o desmame e a alimentação do bezerro búfalo; (4) Desenvolvimento ponderal do bezerro búfalo; (5)
Alimentos, alimentação e sua influência na qualidade do
leite; (6) Manejo reprodutivo de búfalas leiteiras, e recomendações e perspectivas da bubalinocultura leiteira na
Amazônia.
O livro teve seu lançamento da AMAZONPEC - Feira internacional de Pecuária da Amazônia em 2008 e está disponível na editora da UFRA.
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É também um trabalho editado pela Universidade Federal Rural da Amazônia. Seus
autores são: Elyzabeth da
Cruz Cardoso, Rinaldo Batista Viana e Washington Luiz
Assunção Pereira. Esta obra
apresenta informações sobre
a suplementação mineral de
bubalinos, além de mostrar
como avaliar uma suplementação mineral e qual seu efeito sobre a produção bubalina.
O livro tem 87 páginas e inclui
os seguintes capítulos: (1) Os
mineiras: definição, classificação, necessidade e deficiência
mineral em ruminantes; (2) Deficiência mineral em búfalos
na Amazônia; (3) Como avaliar uma suplementação mineral; (4) Efeito da suplementação mineral sobre a produção
bubalina na Amazônia.
Para adquirir os livros acesse o site da UFRA no endereço
eletrônico: http://www.portal.ufra.edu.br

