CRMV-SP lança campanha em reconhecimento ao profissional da Zootecnia
Com o objetivo de reforçar o papel estratégico do zootecnista no campo e nas
cidades, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo
(CRMV-SP) está lançando a campanha ‘Cada vez mais precisão na garantia do
bem-estar animal’.
A campanha foi planejada para mostrar às pessoas o que fazem os zootecnistas e
como seu trabalho reflete na sociedade. Entre os temas abordados estão as
diferentes áreas de atuação profissional, a evolução da tecnologia aplicada ao setor
e a crescente preocupação com a qualidade de vida dos animais.
Para a zootecnista Célia Regina Carrer, presidente da Comissão de Ensino e
Pesquisa da Zootecnia do CRMV-SP, “desde que a profissão foi regulamentada, há
50 anos, os zootecnistas vêm exercendo um trabalho primordial para o
desenvolvimento da cadeia de produção animal no País”. O desafio, agora, segundo
ela, é continuar aprimorando a Zootecnia de forma sustentável, ou seja, implantando
e administrando sistemas produtivos que sejam ambientalmente corretos,
economicamente viáveis e socialmente justos.
O que faz um zootecnista
O avanço do agronegócio brasileiro é uma das principais conquistas dos
zootecnistas. Mas, as atividades desse profissional vão além de contribuir com o
aumento da produtividade e da rentabilidade no campo.
A Zootecnia é uma profissão de grande abrangência e engloba áreas como nutrição
animal, manipulação genética, técnicas reprodutivas e de preservação ambiental.
Com o crescimento do mercado de pets no Brasil, também é cada vez mais comum
a atuação de profissionais da Zootecnia na criação de animais de companhia, como
cães, gatos e aves. Além de sua atuação em um dos maiores nichos do setor, a
indústria de rações, a área de comportamento animal tem se destacado como
potencial.
Zootecnia de Precisão
Um sistema desenvolvido e implantado por zootecnistas que vem ganhando espaço
nas propriedades rurais é a Zootecnia de Precisão. O diferencial dessa técnica é
que, assim como na Agricultura de Precisão, ela utiliza recursos tecnológicos para
obter as condições ideais de manejo e produtividade no campo.

No Brasil, é possível encontrar propriedades onde a Zootecnia de Precisão está
bastante avançada. Porém, para alguns produtores a implantação desse sistema
ainda é uma realidade distante. “É preciso democratizar o conhecimento, assim
como as técnicas e tecnologias aplicadas, para que todos tenham acesso à
Zootecnia de Precisão e possam usufruir toda eficiência produtiva que ela oferece”,
observa
Célia
Carrer.
Zootecnia e o bem-estar animal
O Brasil tem uma posição de destaque no mercado mundial da pecuária. Porém,
ainda são necessários investimentos em sistemas produtivos mais eficientes,
seguros e sustentáveis, que levem em conta o bem-estar dos animais, conforme
observa a zootecnista Andrea Bueno Ribeiro, coordenadora do Programa de
Mestrado em Saúde Animal da FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas).
“Temos que pensar ‘fora da casinha’ e gerar alternativas de sistemas que melhorem
a condição de vida dos animais e que sejam lucrativos. Com o conhecimento e a
tecnologia que temos hoje, é importante criarmos essas soluções” avalia Andrea.
1º Encontro de Zootecnistas do Estado de São Paulo
No dia 13 de maio comemora-se o Dia do Zootecnista. Para celebrar a data, o
CRMV-SP promoverá o I Encontro de Zootecnistas do Estado de São Paulo, um
evento de educação continuada direcionado aos profissionais da área. “O evento
será uma excelente oportunidade para os profissionais reciclarem seus
conhecimentos e, também, para trocarmos experiências e pensarmos juntos em
novas soluções” sugere Célia Carrer.
Durante o evento, haverá a entrega do Prêmio Zootecnista Luiz Alberto Fries a um
profissional de destaque. A premiação é uma forma de homenagear e reconhecer o
importante papel que os zootecnistas desempenham, seja impactando diretamente
nas cadeias de produção animal, seja na formação de novos profissionais para
atendimento da sociedade.
O encontro será realizado na sede do CRMV-SP, no dia 18 de maio de 2018. As
inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site www.crmvsp.gov.br. As vagas
são limitadas.
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. (crmvsp.gov.br)
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