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INFORMATIVO ONLINE
NÚMERO 728 - DE 18/05/2016 A 24/05/2016
NOTÍCIAS: Programa Saiba+CRMV já está na internet
COMUNICAÇÃO
Está no ar o novo canal de comunicação do Conselho Regional de Medicina
Veterinária do RS. No Youtube, o "CRMV-RS TV" inicia as atividades com a série
"Saiba+CRMV". Ao todo serão 32 vídeos lançados a cada 15 dias no Youtube e
replicado no site e redes sociais do Conselho. O primeiro da série fala sobre a Escola
Superior de Ética, iniciativa que surgiu no Conselho gaúcho. Tem o objetivo de
capacitar e atualizar profissionais e é a única do país. Em todos os vídeos foi utilizada
uma linguagem informal e acessível e todos os aspectos das profissões devem ser
abordados ao longo da série. O próximo vídeo do "Saiba+ CRMV - Conexão direta
com a Medicina Veterinária e a Zootecnia" será lançado no dia 2 de junho e vai falar
sobre o papel institucional do Conselho. Para acompanhar os vídeos basta acessar
crmvrs.gov.br/multimidia.php .

1 - PREJUÍZOS
LESÕES DE CASCO: PREVENÇÃO É FUNDAMENTAL
Os problemas de casco frequentemente não são
contabililzados, mas causam grandes prejuízos aos produtores.
Durante o VI Simpósio do Leite, realizado na Fenasul pelo
CRMV-RS, Secretaria da Agricultura, Gadolando e
Simvet/RS, o médico veterinário Daniel d’Ávila abordou o tema
e alertou sobre a importância da prevenção e controle precoce dos
problemas. Ele deu um exemplo de um rebanho de vinte vacas
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com problemas de casco. O gasto com tratamento e as perdas de
produção ocasionadas pela ocorrência da doença provocam um
custo médio de mais de R$ 28 mil por ano. “Vaca com problema
de casco é um animal infeliz”, diz Daniel d’Ávila. Por isso,
segundo ele, o tratamento preventivo tem custo reduzido e
contribui para o bem-estar animal e a produtividade. O ideal é
realizar a preparação com vacas secas e uma revisão aos 150 dias
de lactação. “O uso de lava-pés e pedilúvios também contribui
para a prevenção de lesões de casco”, afirma o médico
veterinário.
LEGISLAÇÃO
LEi DO LEiTE VAi GARANTiR MAiS QUALiDADE AO CONSUMiDOR

Lei do leite vai garantir mais qualidade ao consumidor
No final de maio ou início de junho deve ser publicado no
Diário Oficial do Estado o decreto de regulamentação da Lei
14.835/16, que trata sobre a produção, industrialização e
transporte do leite. A nova legislação foi tema de mesa-redonda
durante o VI
Simpósio
do
Leite, realizado
dia 19 de maio
na Fenasul. O
evento foi uma
promoção
do
CRMV-RS,
Simvet
e
Secretaria
da
Agricultura. A
chamada Lei do Leite, aprovada em janeiro deste ano, foi
construída ao longo de 2015 envolvendo entidades representativas
de todos os integrantes da cadeia leiteira do Rio Grande do Sul.
Conforme o representante da Farsul, Jorge Rodrigues, trata-se de
“uma legislação moderna, que leva em conta a realidade do
Estado e que poderá fazer a diferença na qualidade do produto
final entregue ao consumidor”. Após a regulamentação, o setor
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terá 180 dias para se adequar às novas exigências. “Todos,
inclusive o serviço oficial, terão que se adaptar à nova lei”,
explica o coordenador da Câmara Setorial do Leite, Danilo
Cavalcanti Gomes. Uma das principais mudanças envolve o
transporte do leite. A partir da implementação da nova lei,
somente transportadores cadastrados poderão realizar este serviço
entre a propriedade e a indústria. A também chamada Transleite
possibilitará ao serviço de fiscalização agropecuária realizar a
abordagem de veículos transportadores de leite nas estradas, o que
até agora não era possível. O presidente em exercício do CRMVRS, José Arthur Martins, disse que o diferencial desta legislação é
que ela foi construída de uma forma que possibilite seu
cumprimento por todos os elos da cadeia. Sobre o evento,
Martins afirmou que dentro das atribuições do CRMV está a
disseminação da informação qualificada, “meta totalmente
atingida com o debate desta tarde”, concluiu.

