Em virtude dos últimos acontecimentos no Porto de Santos, litoral de São Paulo, e da
decisão judicial que havia suspendido temporariamente as operações de embarque de
bovinos vivos para a Turquia, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de
São Paulo (CRMV-SP) entendeu por bem acompanhar, in loco, as ações desenvolvidas
pelos médicos-veterinários envolvidos neste trabalho.
Na última sexta-feira, dia 02, fiscais do Conselho foram enviados ao local com o objetivo
de verificar o cumprimento da legislação no que concerne às responsabilidades
profissionais, a fim de garantir o cumprimento das normas que asseguram o bom
atendimento aos animais.
Durante a visita, a equipe do CRMV-SP coletou informações de que os animais já haviam
sido submetidos a quarentena anterior ao embarque, por 21 dias, e que a embarcação
contava com uma tripulação constituída por diversos funcionários responsáveis pelo
manejo do gado. Durante a ação, foi possível constatar que os bois apresentavam bom
escore corporal. De acordo com técnicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), a documentação sanitária necessária para o trabalho estava de
acordo com a legislação vigente.
No local havia farmácia, água e comida em abundância e a temperatura e umidade
estavam controladas. As condições de higiene estavam no momento comprometidas
devido ao tempo de permanência dos animais no navio, o que acarretou no acúmulo de
excrementos. Conforme informado, a legislação do Porto proibiu a limpeza no local.
O CRMV-SP zela pelo exercício profissional de qualidade e entende que a saúde animal é
um dos pilares da Saúde Única, que contempla a saúde ambiental e humana. Assim, o
Conselho julgou de suma importância o fato da questão ter sido solucionada,
considerando todo o desgaste que a situação gerou aos animais e ao agronegócio
nacional.
Sobre o CRMV-SP
O CRMV-SP tem como missão promover a Medicina Veterinária e a Zootecnia, por meio
da orientação, normatização e fiscalização do exercício profissional em prol da saúde
pública, animal e ambiental, zelando pela ética. É o órgão de fiscalização do exercício
profissional dos médicos-veterinários e zootecnistas do Estado de São Paulo, com mais
de 33 mil profissionais ativos. Além disso, assessora os governos da União, Estados e
Municípios nos assuntos relacionados com as profissões por ele representadas.
http://www.crmvsp.gov.br/site/
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