
Itapetininga  Ano 04 Volume 01

JPI -JPI -JPI -JPI -JPI -     Jornal Polivet ItapetiningaJornal Polivet ItapetiningaJornal Polivet ItapetiningaJornal Polivet ItapetiningaJornal Polivet Itapetininga
0401 - Março - 2009

DISTRIBUIÇÃO GRADISTRIBUIÇÃO GRADISTRIBUIÇÃO GRADISTRIBUIÇÃO GRADISTRIBUIÇÃO GRATUITTUITTUITTUITTUITAAAAA

Edição fechada aos 14/03/2009 às 10h 49min.1414141414Série

O Jornal Polivet Itapetininga é mais um produto com o selo de qualidade
Polivet Itapetininga SP Policlínica Cardiologia & Odontologia Veterinária.

 Uma empresa destinada aos clientes cujos animais fazem parte da própria família.
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Novo JPI ~ Jornal POLIVET-Itapetininga - ano  QUATRO
Mensal Novo Formato Entretenimento Mais Dinâmico

DrDrDrDrDr. R. R. R. R. Raoní Canalaoní Canalaoní Canalaoní Canalaoní Canal
Depois de 5 anos frequentando  a FMVZ-

USP - Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia da Universidade de São Paulo, em São
Paulo, formou-se o Dr Raoní Canal, MV, rapaz
de gênio mais moderado que o do pai, além de ser
excelente médico veterinártio de animais de compa-
nhia, trouxe aprimoramentos na especialidades de clíni-
ca aviária.

A FMVZ se consagrou na melhor faculdade de Medi-
cina Veterinária do Brasil e da América Latina, sendo a
oitava melhor  faculdade no planeta.

Dr. Raoní veio para trazer a Itapetininga os mais recen-
tes progressos em termos de tecnologia veterinária, e está
propondo às associações de criadores de aves, novas parcerias.

Aquecimento GlobalAquecimento GlobalAquecimento GlobalAquecimento GlobalAquecimento Global
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PPPPPor que o planetaor que o planetaor que o planetaor que o planetaor que o planeta
está esquentando??está esquentando??está esquentando??está esquentando??está esquentando??

O que acontece se osO que acontece se osO que acontece se osO que acontece se osO que acontece se os
polos derreterem?polos derreterem?polos derreterem?polos derreterem?polos derreterem?

4444400000ª Expoagroª Expoagroª Expoagroª Expoagroª Expoagro
A POLIVET-Itapetininga

faz parceria com o Sindi-
cato Rural de Itapetininga,
estará presente na 40ª ex-
posição.

Veja a Programação
da Expoagro
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Nosso jornal, o JPI, chegou no
seu 4º  ano. Quatro anos de existênia!

E só devemos isto a você, que-
rido amigo cliente e leitor.

Por outro lado, nossa clínica  foi,
novamente, apontada como a líder,
isolada , em Itapetininga..

A população se dividiu em qua-
tro: Um quarto da cidade  votou em
nós, (muitos obrigados), um quarto
se dividiu entre as clínicas  que fica-
ram em segundo mais terceiro luga-
res, meio-a-meio , um quarto votou
nas outras 12 clínicas que temos na
cidade, e um quarto não se manifes-
tou sobre veterinária.

Em resumo, ficamos com 31%
das indicações em serviços veteriná-
rios em nossa cidade!

Muito obrigados!Muito obrigados!Muito obrigados!Muito obrigados!Muito obrigados!
Mas,é fácil dizer muito obrigado,

apenas com a boca, e fazer nada em
retribuição.

Acreditamos que nosso muito
obrigado deve sim, ter um carácter
mais concreto que apenas duas pala-
vras.

Assim, trouxemos a vocês,
queridos clientes POLIVET-
Itapetininga e a vocês, caros leitores
do JPI, duas excelentes surpresas.

Quanto ao jornal, fizemos uma
pesquisa, contratamos profissionais
do setor, reviramos os nossos valo-
res e crenças para, finalmente ofere-
cer a vocês um Novo Jornal
POLIVET-Itapetininga, em sua quarta
edição.

Propomos algumas das altera-
ções, se forem bem vindas, ficam, ou
podemos mudar... nos diga!

* Edições mensais
*Novo formato - mais leve
*Coluna entretenimento
* Mais dinâmico
* Cupons desconto
Assim, amigo leitor, é que lhe

agradecemos, atendendo ao que nos
foi solicitado, modificando nosso perfil
para se adequar ao que você espera
de nós.

Muito obrigados!

Odontologia VOdontologia VOdontologia VOdontologia VOdontologia Veterináriaeterináriaeterináriaeterináriaeterinária

Odontólogos de humanos (den-
tistas de gentes)  não estão nem ha-
bilitados, nem gabaritados para aten-
der a animais, porém alguns Médicos
Veterinários se especializaram em
Odontologia Veterinária.. Estes que se
especializaram, estão aptos a atender
os dentes  de seus animais.

Diferenças importantes são en-
contradas tanto na anatomia (forma
) como na fisiologia (função),  entre
os dentes de humanos e de animais,
ainda que existam algumas semelhan-
ças, como os chamados dentes de

leite e a necessária escovação.
Aos animais se tratam sob

anestesia geral, necessariamente,
enquanto que os humanos a dispen-
sam, mas, ambos, humanos e ani-
mais , regra geral, necessitam de
uma consulta odontológica a cada
semestre.

A POLIVET-Itapetininga está
apta para realizar estes tratamentos.
Dr Canal atua neste segmento des-
de 1996 enquanto que Dr Raoní fez
o curso de odontologia na Veteriná-
ria USP.

(ihC)

Animais têm dentista?
Sim, eles têm dentista.

Detalhe importante no  tratamento
odontológico é  a manutenção do

tratamento em domicílio, pelo proprietário.

O jateamento com bicarbonato limpa
profundamente e retira as placas que se
escondem entre os dentes e a gengiva.

Boa leitura.
      Dr Canal MV  - Editor.    
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Afinal de contas,
como dizemos, o pa-
pel daquele que serve
é servir, naquilo que o
outro almeja.
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Nasce o PNasce o PNasce o PNasce o PNasce o Primeiro clone de cão sob Encomendarimeiro clone de cão sob Encomendarimeiro clone de cão sob Encomendarimeiro clone de cão sob Encomendarimeiro clone de cão sob Encomenda
De acordo à Folha de São Paulo de 06/08/2008, uma estadunidense vendeu sua casa para pagar um

clone de seu cão Pitbull.

Booger, um pitbull
que morreu de câncer
nos Estados Unidos, em
2006, é o primeiro ca-
chorro clonado para
fins comerciais, anun-
ciou ontem uma em-
presa da Coréia do Sul.

O sucesso da em-
preitada se materializou
com a entrega de cinco
filhotes feitos com as
células do finado mas-
cote a Bernann
McKinney, a antiga dona
de Booger. A roteirista
vai doar dois animais
para trabalhos filantró-

picos e ficará com ou-
tros três em sua casa na
Califórnia.

A empresa RNL
Bio, de Seul, cobra US$
150 mil por esse tipo de
serviço. Mas a
estadunidense pagou
apenas um terço da
quantia, US$ 50 mil (dó-
lares). Como ela é a pri-
meira cliente dos clones
de cachorro, o resto do
valor ficará por conta
da publicidade que terá
de fazer para pagar o
preço “promo-cional”.
Mesmo assim, para ar-

O Brasil já tem Tecnologia Comprovada em Clonagem
A Faculdade de Me-

dicina Veterinária e
Zootecnia da Universida-
de de São Paulo, FMVZ-
USP, considerada a pri-
meira melhor faculdade
da América Latina e a oi-
tava melhor do planeta,
em um ranking divulgado
por um órgão de pesqui-
sa dos governos espanhol
e alemão.

Pois a FMVZ-USP já
desenvolveu técnica de
clonagem e apresentou
produtos clones desde
2003.

Pesquisadores da
FMVZ-USP anunciaram
em março de 2003 o nas-
cimento da bezerra Bela,
gerada a partir da
clonagem de células de
um animal adulto. A ex-
periência, coordenada
pelo professor da facul-
dade, Dr. José Antonio
Visintin, servirá para ve-
rificar se a idade celular
dos animais clonados de
indivíduos adultos é mai-
or dos originados de ges-
tação normal ou da
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Orgânica - Homeopatia VOrgânica - Homeopatia VOrgânica - Homeopatia VOrgânica - Homeopatia VOrgânica - Homeopatia Veterináriaeterináriaeterináriaeterináriaeterinária
Também para pequenos animais?

Existem tratamementos indi-
vidualizados homeopáticos, trata-
mentos de fundo, unicistas,ou
organicistas, dos sintomas, mas
existem também os compostoscompostoscompostoscompostoscompostos
homeopáticoshomeopáticoshomeopáticoshomeopáticoshomeopáticos que são, em últi-
ma análise, estimulantes sem con-
tra indicação, de determinadas áre-
as da imunidade dos pacientes.

Assinm atua a Orgânica Orgânica Orgânica Orgânica Orgânica
Homeopatia VHomeopatia VHomeopatia VHomeopatia VHomeopatia Veterinraira.eterinraira.eterinraira.eterinraira.eterinraira.

Estimulac H -Estimulac H -Estimulac H -Estimulac H -Estimulac H -Medicamento
homeopático para estimular a pro-
dução de leite e prevenir mastites;

Orgânica Mastites Orgânica Mastites Orgânica Mastites Orgânica Mastites Orgânica Mastites -

homeopatia para trata-
mento preventivo e cura-
tivo de mastites;

Organica Leite -Organica Leite -Organica Leite -Organica Leite -Organica Leite -
Melhora a conversao ali-
mentar e estimula  a  pro-
dução de leite, aumentan-
do a digestão e assimilação de alimen-
tos, reduzindo o estresse;

Orgânica POrgânica POrgânica POrgânica POrgânica Parasitas -arasitas -arasitas -arasitas -arasitas - Medica-
mento homeopático para o contro-
le de ectoparasitas;

Orgânica Engorda - Orgânica Engorda - Orgânica Engorda - Orgânica Engorda - Orgânica Engorda - Melhora
a assimilação de nutrientes e o gan-
ho de peso;

vou sua vida quando
outro cachorro a ata-
cou. Teve que restaurar
parte de sua perna es-
querda após o aciden-
te.

Os responsáveis
pela clonagem eram da
equipe do cientista
Woo-suk Hwang, ex-
pulso da universidade
por ter falsificado um
experimento de
clonagem humana. A
primeira clonagem de
cão feita pelo grupo,
porém, já tinha sido
comprovada.

car com
estas des-
pesas, Mc-
Kinney diz
ter preci-
sado ven-
der a casa.

E l a
a f i r m a
que sua li-
g a ç ã o
c o m
B o o g e r
era forte.
O cão sal-

clonagem de células
fetais.

“Bela” é uma bezer-
ra da raça nelore, nasceu
em dezembro de 2003,
pesando 45 kg, conside-
rado normal para a espé-
cie. De acordo com o
professor Dr. Visintin,
testes genéticos com
amostras de sangue com-
provaram que os genes
de Bela são idênticos aos
do animal doador, a vaca
“Nampa”, de 10 anos de
idade, pertencente à Fa-
zenda Panorama, de Cam-
pinas (SP).

As pesquisas com
clonagem de bovinos da
FMVZ-USP contam com
o apoio da Fundação de
Amparo à Pesquisa do
Estado de São
Paulo (Fapesp),
do Conselho Na-
cional de Desen-
volvimento Cien-
tífico e
Te c n o l ó g i c o
(CNPq) e da Pró-
Reitoria de Pes-
quisa da USP. Dr.

Visintin afirma que estão
sendo realizados testes
para a clonagem de suí-
nos e, no futuro poderá
ser tentada a clonagem de
cães.

Na seqüência, nas-
ceu no dia 3 de agosto de
2007 o primeiro clone
ovino do país, produzido
a partir de célula somática
de animal adulto, o car-
neiro El Beduíno, da raça
Santa Inês, também na
USP.

Já produzimos no-
vos indivíduos a partir de
células normais. Resta-
nos saber utilizar as no-
vas técnicas para o bem.
Certamente esta
tecnologia nos ajudará a
salvar muitas vidas no fu-
turo. (ihC)

O r g â n i c aO r g â n i c aO r g â n i c aO r g â n i c aO r g â n i c a
VVVVVerrugas -errugas -errugas -errugas -errugas -
H o m e o p a t i a
preventiva e cu-
rativa da
pap i lomatose
bovina;

O r g â n i c aO r g â n i c aO r g â n i c aO r g â n i c aO r g â n i c a
Entérico -Entérico -Entérico -Entérico -Entérico - Medicação homeopáti-
ca para o tratamento das diarréias e
infecções pulmonares;

Orgânica Fertilidade Orgânica Fertilidade Orgânica Fertilidade Orgânica Fertilidade Orgânica Fertilidade utiliza-
do para o incremento da fertilidade;
Orgânica Estresse -Orgânica Estresse -Orgânica Estresse -Orgânica Estresse -Orgânica Estresse - contrale e re-
duz o estresse dos animais;

 Orgânica VOrgânica VOrgânica VOrgânica VOrgânica Vermes- ermes- ermes- ermes- ermes-  auxiliar
no controle de verminose;

Orgânica TOrgânica TOrgânica TOrgânica TOrgânica Traumas  -raumas  -raumas  -raumas  -raumas  - Medi-
camento homeopático indicado no
traumatismo físico em bovinos,
caprinos e ovinos, equinos, suínos,
cães e gatos.cães e gatos.cães e gatos.cães e gatos.cães e gatos.

Os produtos homeopáticos
não destroem a natureza, não po-
luem. O criador economiza com
medicamentos, o leite e a carne dos
animais é melhor aproveitada, pois
o rebanho estará prevenindo da
mastite e mamite.

Em breve, a Orgânica estará
liberando e registrando outros me-
dicamentos também para animais
de companhia, oferecendo aos
cães e gatos uma vida mais limpa,
menos poluída.

Dúvidas, entre em contato com
a redação JPI.
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Notícias Notícias Notícias Notícias Notícias Polivet ItapetiningaPolivet ItapetiningaPolivet ItapetiningaPolivet ItapetiningaPolivet Itapetininga
Baile de GalaBaile de GalaBaile de GalaBaile de GalaBaile de Gala A Família Canal celebrou em

grande estilo a formatura de seu pri-
meiro filho, o Médico Veterinário
Raoní Bertelli Canal.

Dia 30 de janeiro passado, acon-
teceu no Moinho Santo Antônio, na
capital paulista, o baile de gala de for-
matura da 70ª turma de Medicina
Veterinária da USP, turma esta à qual
pertence o mais novo Médico Vete-
rinário de nossa cidade.

Os participantes, cerca de duas
mil pessoas, foram entretidos pela
Banda Santa Maria, em um baile que
se estendeu até as 6 da manhã.

Na foto, a Família Canal: da
esquerda para a direita: Luara, Dr.
Canal, Sandra, Dr. Raoní e Maialú

O Homem do CampoO Homem do CampoO Homem do CampoO Homem do CampoO Homem do Campo

A Polivet-
Itapetininga, embora te-
nha se especializado em
alguns setores de  ele-
vada tecnificação, ao
exemplo de odontolo-
gia, cardiologia,
ultrassonografia e exa-
mes laboratoriais, ainda
assim optou por man-
ter um setor de assis-
tência ao homem do
Campo, principalmente
aeos pequenos sitiantes
que, muitas vezes, não
têm condições de obter
recursos tecnológicos.

Este é o exemplo
de Sr. José Teles Sobri-
nho, na foto com seu
neto Paulo Nogueira, e
suas cabras do sítio
2500, no Mato Seco.

Sr. José cria vacas
e cabras, arrenda um
pequeno espaço rural,
e não deixa suas cria-
ções padecerem. De
quando em quando, Sr.
José traz para a  Polivet-
Itapetininga fezes recen-
tes das vacas, cabras
para realizarmos os
exames parasitológicos.

O inverno é
o período mais
importante para
se des-verminar o
gado, pois a con-
taminação das pas-
tagens está baixa
e, limpando o re-
banho de vermes
no frio, o verão
será muito menos
infestado destes
parasitas,  por ou-
tro lado, quando
a p l i c a m o s
vermífugo no ve-

Segue o Plantão VSegue o Plantão VSegue o Plantão VSegue o Plantão VSegue o Plantão Veterinárioeterinárioeterinárioeterinárioeterinário
Desejamos lembrar a todos que

o Plantão Veterinário de Atendimen-
to Rural, aprovado pelo CRMV - Con-
selho Regional de Medicina Veteriná-
ria, mantém-se operante nas 24 ho-
ras do dia, 7 dias por semana, com
vários médicos veterinários atuantes.

A POLIVET-Itapetininga, agora,
com dois médicos veterinários no
plantão, Dr. Canal e Dr. Raoní.(ihC)

( 15 ) 97614736( 15 ) 97614736( 15 ) 97614736( 15 ) 97614736( 15 ) 97614736

rão, mal dá tempo do
remédio fazer efeito e
os animais já se conta-
minaram novamente.

Da mesma forma
a equipe da policlínica
está se empenhando
nos outros exames
laboratoriais de impor-
tância na pecuária,
como os de tuberculo-
se, brucelose, CAE -
Artrite Encefalite
Caprina, além dos exa-
mes para animais de
companhia, aves e  sil-
vestres. (ihC)

POLIVET-ItapetiningaPOLIVET-ItapetiningaPOLIVET-ItapetiningaPOLIVET-ItapetiningaPOLIVET-Itapetininga
recebe solicitação derecebe solicitação derecebe solicitação derecebe solicitação derecebe solicitação de

estágio de Quito -estágio de Quito -estágio de Quito -estágio de Quito -estágio de Quito -
EquadorEquadorEquadorEquadorEquador

A equipe da
Polivet-Itapetininga rece-
beu recentemente mais
uma solicitação interna-
cional de vaga para es-
tagiário. Desta vez foi o
Professor Miguel
Jumbo, do Equador. O
país, banhado pelo Oce-
ano Pacífico, fica ao
Norte do Peru, ao sul
da Colômbia, e, junto
com o Chile, são os úni-
cos países da América
Latina que não fazem
divisa com o Brasil. A
língua oficial do Equa-
dor é o Espanhol, e será
a terceira oportunidade
desta policlínica a rece-
ber estagiários interna-
cionais. Três vagas fo-
ram colocadas à dispo-
sição da Faculdade de
Veterinária de Quito,
Equador.

Por molestarle su
atención, tengo unos
estudiantes de mi
Facultad que desean re-
alizar una pasantía en el
aréa de las pequeñas
especies, si es posible
en su prestiojioso Hos-
pital, podría señalarnos
la factibilidad de
concretares este
anhelo.

Mil gracias y espe-
ro noticias suyas mil
gracias.

Dr. Miguel A
Jumbo.

Profesor en el
Aréa de las pequeñas
Especoies

Facultad de Medi-
cina Veterinaria Y Z.

Q u i t o -
ECUADOR.

miguelj_2001@yahoo.es

Um periquito nativo
da espécie Brotogeris tirica
foi trazido para a equipe da
POLIVET-Itapetininga com a
asa quebrada, na realidade
com o osso umero apresen-
tando uma fratura total, pos-
sível  alvo de crianças deso-
rientadas.

O pequeno animal foi
internado na policlínica para
ser tratado, ficando interna-
do por diversos meses, até
que, na data de 29 de julho
de 2008, forte o bastante, al-
çou voo livre, voltando à sua
liberdade inicial, sendo re-in-
tegrado à Mãe Natureza.

A POLIVET-
Itapetininga, na subidinha da
vila Rosa, ao lado da praça
do Centenário da Imigração
Japonesa, interna, trata e sus-
tenta os animais silvestres,
um trabalho sempre volta-
do ao máximo para que eles
possam voltar a viver na
mesma liberdade em que
nasceram.

PPPPPeriquitoeriquitoeriquitoeriquitoeriquito
Vida Livre!Vida Livre!Vida Livre!Vida Livre!Vida Livre!
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PPPPPrograma de Assistência a Criadores de Arograma de Assistência a Criadores de Arograma de Assistência a Criadores de Arograma de Assistência a Criadores de Arograma de Assistência a Criadores de Avesvesvesvesves
POLIVET- Itapetiniga POLIVET- Itapetiniga POLIVET- Itapetiniga POLIVET- Itapetiniga POLIVET- Itapetiniga realiza convênio com a Associação de Criadores de Aves Silvestres.realiza convênio com a Associação de Criadores de Aves Silvestres.realiza convênio com a Associação de Criadores de Aves Silvestres.realiza convênio com a Associação de Criadores de Aves Silvestres.realiza convênio com a Associação de Criadores de Aves Silvestres.

Em fevereiro de 2009,
a POLIVET- Itapetiniga esta-
beleceu com o presidente da
ACPSIR – Associação de Cri-
adores de Pássaros Silvestres
de Itapetininga e Região-,
um novo convênio de assis-
tência, através do qual, os
sócios desta instituição rece-
berão a vantagem de um
substancial desconto nos ho-
norários de atendimentos
para aves.

O presidente, André
Fontes Vidal, é tecnico de
informática, criador de cães
das raças Pincher e Bulldog
IngLês, além de criador de
curiós, registrado pelo
IBAMA.

A idéia é do convênio é
a de oferecer serviços de
qualidade com facilidades,
também no atendimento de
aves silvestres e aves domés-
ticas.

Dr Canal já trabalha
com clínica aviária desde sua
formação, em 1983, com
maior ênfaze desde ao ano
2000. Dr Canal e então o
estudante Raoní Canal, publi-

caram em 2004 três impor-
tantes trabalhos em um con-
gresso da Espanha, intitulados
respectivamente:  * Avicultu-
ra de gaiola: manejo, higiene
e saúde; * Cirurgia:

Osteofixação de úmero de
ave: amarração e aparato de
fixação externa e *
Oxigenoterapia em aves.  Al-
gumas matérias da mídia im-
pressa mostram isso. Estas

matérias podem ser vistas em
w w w . p o l i v e t -
i t a p e t i n i n g a . v e t . b r / /
organograma/jornal.htm

Recentemente, Dr.
Raoní Bertelli Canal, mem-

bro do corpo clínico da em-
presa, graduou-se pela
FMVZ – Faculdade de Medi-
cina Veterinária e Zootecnia
da USP, considerada a me-
lhor escola de medicina ve-
terinária do Brasil e da Amé-
rica Latina, e a oitava melhor
do planeta, na formação de
excelentes profissionais.

Dr Raoní dedicou seus
estudos às aves silvestres e
domésticas. Durante três
anos de sua graduação
pesquisou e trabalhou neste
campo, dentro da Universi-
dade de São Paulo (USP), re-
alizando estágios com médi-
cos veterinários
especializados, em zoológi-
cos, com criadores, inclusive
realizando pesquisas e levan-
tando informações inéditas
nesta área. Seu curriculum
vitae está publicado na plata-
forma Lates e pode ser visto
em http://lattes.cnpq.br/
7394285533533231. Dr.
Raoní apresenta seis itens
em seu curriculum, somen-
te voltados a aves e demais
animais silvestres.

Detalhe da foto: André Fontes Vidal, criador de curiós e  presidente daDetalhe da foto: André Fontes Vidal, criador de curiós e  presidente daDetalhe da foto: André Fontes Vidal, criador de curiós e  presidente daDetalhe da foto: André Fontes Vidal, criador de curiós e  presidente daDetalhe da foto: André Fontes Vidal, criador de curiós e  presidente da
ACPSIR      e Dr. Raoní Canal - Celebração de novos convênios.

Com o convênio reali-
zado junto à ACPSIR, o cria-
dor associado, pode utilizar
dos setores Polivet-
Itapetininga SP de Aves Silves-
tres, incluindo os exames do
LACV Laboratório de Análises
Clínicas Veterinárias da
POLIVET-Itapetininga, com
50% de desconto sobre a ta-
bela de honorários usual, dis-
pondo de uma ampla gama
de serviços.

Para um rico criador de
curiós, que cada filhote vale
milhares de reais, talvez não

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O Outro Lado da Questão
seja problema pagar uma con-
sulta, mas, para muitos pe-
quenos criadores, a questão
financeira é limitante. Um
desconto significativo pode
ajudar.

A Polivet-Itapetininga SP
dispõe dos seguintes setores
em clínica aviária:

• Clínica médica
aviária – Consultas e exames
clínicos individuais, com aten-
dimentos realizados por pro-
fissionais especializados;

• Cirurgia com
anestesia volátil também para

aves – Um acidente com a gai-
ola pode causar uma fratura,
pata ou asa quebrada. Muitas
vezes a anestesia não é ne-
cessária, mas outras vezes
sim.

• E x a m e s
laboratoriais individuais
ou de gaiola - garantin-
do a higidez de sua
ave ou plantel.
São exemplos
de exames:
copropa-
rasitológi-

viduais ou de lotes, inclusive
para os controles de parasi-
tas e coccídeos; São mais de
150 tipos de exames para to-

a n i m a l ,
quer sejam

aves, anfíbios,
peixes, répteis,
mamíferos, colo-
cando  também à

• E x a -
mes para doençasvirais (newcastle, marek...) -

terceirizado;
• Orientação de

das as espécies

d i s p o s i ç ã o
dos criadores.

manejo higiênico sanitário de
plantéis e aves;

Este convênio foi
ofrecido para outras associ-
ações de criadores de aves,
ao exemplo da Associação
de Criadores de Canários.

A missão deste projeto
é fornecer ao criador e ao
apaixonado por aves de gai-
ola uma assistência técnica
realmente especializada, por
um valor acessível a todos os
apaixonados. Outras associ-
ações que se interessarem
no convênio, procurem a re-
dação JPI. (ihC)

cos indi-
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POLIVET- Itapetininga:POLIVET- Itapetininga:POLIVET- Itapetininga:POLIVET- Itapetininga:POLIVET- Itapetininga:     apontada  novamente como aapontada  novamente como aapontada  novamente como aapontada  novamente como aapontada  novamente como a
grande  líder de Itapetiningagrande  líder de Itapetiningagrande  líder de Itapetiningagrande  líder de Itapetiningagrande  líder de Itapetininga

A POLIVET-Itapetininga é uma
clínica especial, que atende profun-
damente a cada paciente, dando pre-
ferência a pacientes de  clientes que
se interessem por tratamentos com-
pletos, eletivos e de qualidade. ÉÉÉÉÉ
uma empresa destinada aos cli-uma empresa destinada aos cli-uma empresa destinada aos cli-uma empresa destinada aos cli-uma empresa destinada aos cli-
entes cujos aniais fazem parteentes cujos aniais fazem parteentes cujos aniais fazem parteentes cujos aniais fazem parteentes cujos aniais fazem parte
da família.   da família.   da família.   da família.   da família.   

A IPP - Impacto Pesquisas
(CNPJ 01 110 624/0001-73 Fone (22)
2523-3100, anualmente faz uma pes-
quisa em nossa cidade. Estas têm
demonstrado que a Polivet-
Itapetininga, que já era líder de mer-
cado em 2007,  aumentou sua quali-
ficação, desde o ano passado, e tam-
bém a sua classificação. As recentes
pesquisas a apontaram um movimen-
to share de 31% entre as clínicas ve-
terinárias da cidade, equivalendo à

soma da segunda clínica mais a ter-
ceira, ou seja, representam 1/3 de
nossa cidade.

São detalhes da pesquisa:
*Um erro de mais ou menos

4%:
*A POLIVET-Itapetininga está

sozinha com 31%, ou seja, com mar-
gem entre 27% e 35%

*As clínicas 2 e a 3 estão empa-
tadas,  a dois entre 15% e 23% e a
três entre 13% e 21%. Empate téc-
nico entre 21% e 23%.

*Interessante notar-se a Polivet-
Itapetininga também fica em empate
técnico com a somatória da clínica 2
e a clínica 3. Com o erro  de  4%,
somando-se 15 com 13, resulta 28%,
que representa um empate técnico
entre 28% e os 35%, de um lado   a
soma do 2º e do 3º de outro
POLIVET-Itapetininga.

para cada, em média, sendo que ne-
nhuma se manifestou com mais de
que o erro padrão de 4%.

 Quanto à qualidade, a Polivet-
Itapetininga totaliza 91% entre bom
e excelente, recebeu 41% de exce-
lente, 28% muito bom, 22% BOM,
enquanto para a cidade, a média foi
classificada em 39% e de bom para
cima e 61% entre regular e ruim.

Analisando estes dados é que
conseguimos perceber os resultados
do trabalho da Diretora Executiva
Sandra Canal, que, já dispondo do
melhor em termos de tecnologia em
atendimento veterinário, soube co-

locar o fator hunamo no processo
científico da clínica, somando a me-
lhor qualidade com a excelência em
atendimento.

Sandra, com MBA no BANESPA
soube empregar seu esforço de for-
ma a conquistar a liderança indiscutí-
vel em nossa região.

Como qualidade nunca é o bas-
tante, a equipe da policlínica está se
preparando para realizar sete meses
de cursos no SEBARE, enfocando,
principalmente, a qualidade no aten-
dimento.

Expor na Expoagro é uma for-
ma com que  a POLIVET-Itapetininga
encontrou de dizer à população: Mui-
to Obrigado! (ihC)

Diagnóstico  de Cinomose,Diagnóstico  de Cinomose,Diagnóstico  de Cinomose,Diagnóstico  de Cinomose,Diagnóstico  de Cinomose,
PPPPParvovirose,  Dirofilariosearvovirose,  Dirofilariosearvovirose,  Dirofilariosearvovirose,  Dirofilariosearvovirose,  DirofilariosePoint of CarePoint of CarePoint of CarePoint of CarePoint of Care

Em setembro de 2007 o JPI
publicou interessante matéria sobre
o diagnóstico de cinomose.

Agora voltamos ao assunto para
trazer  mais um  importantíssimo au-
xiliar diagnóstico, não apenas da
cinomose, como também de
parvovirose e  Dirofilariose.

Por Dirofilariose se entende
uma doença provocada por um ver-
me que reside dentro do coração dos
cães. Os cães podem se infectar a
beira mar ou próximo a grandes la-

gos.
A Parvo e a Cinomose são duas

viroses, a primeira aguda , a segunda
crônica, mas que muitas vezes po-
dem  confundir até ao  Médico  Ve-
terinário mais experiente.

No geral os sintomas da parvo
são diarréia e vômitos, que podem
também ser sintomas da cinomose,
que, por sua vez, pode ter outros si-
nais e sintomas, como o engross-
samento da pele das patas e focinho,
oftalmias (infecções do globo ocular).

A cinomose pode deixar  uma
“cicatriz” na  célula, chamada de Cor-
púsculo de Lentz. O patologista ve-
terinário  pode ser bem treinado para
aprender a reconhecer, identifiar e di-
agnosticar os corpúsculos de Lentz,
fechando o diagnóstico da cinomose,
mas, se trata de um exame bastante
especializado.

Outra forma de diagnóstico são
os Snapp Tests (do inglês testes de
estalo), que, em  última análise são
testes de Elisa  modificado, que iden-

tificam, ou o próprio parasita
(parviovírus), ou as imunoglobulinas
(anticorpos) do soro.

Estes testes, disponíveis no
LACV- Laboratório de AnálisesLACV- Laboratório de AnálisesLACV- Laboratório de AnálisesLACV- Laboratório de AnálisesLACV- Laboratório de Análises
Clínicas da POLIVET-ItapetiningaClínicas da POLIVET-ItapetiningaClínicas da POLIVET-ItapetiningaClínicas da POLIVET-ItapetiningaClínicas da POLIVET-Itapetininga,
permitem oferecermos os resultados
em poucos miinutos, rápidos o bas-
tante para  que o cliente aguarde pelo
resultado na sala de espera.

Com mais este recurso
agilizamos os diagnósticos e tratamen-
to que dispomos, nas doenças. (ihC)

*Demais colo-
cados se referem à
outras 12 clínicas da
cidade, que dividem
23% de indicação,
ou seja, cerca de
2% de indicação

Corpúsculo de
Lentz

Trata-se de um sinal
hemático compro-batório

de cinomose.
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Coluna do Sindicato RColuna do Sindicato RColuna do Sindicato RColuna do Sindicato RColuna do Sindicato Rural de Itapetiningaural de Itapetiningaural de Itapetiningaural de Itapetiningaural de Itapetininga

40ª
Expoagro

Preparando a 40ª Expoagro
PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS TÉCNICAS

DIA 20 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA)
09:00 às 11:30 horas:  ”O LEITE COMO NEGÓCIO SUSTENTÁVEL09:00 às 11:30 horas:  ”O LEITE COMO NEGÓCIO SUSTENTÁVEL09:00 às 11:30 horas:  ”O LEITE COMO NEGÓCIO SUSTENTÁVEL09:00 às 11:30 horas:  ”O LEITE COMO NEGÓCIO SUSTENTÁVEL09:00 às 11:30 horas:  ”O LEITE COMO NEGÓCIO SUSTENTÁVEL” -” -” -” -” -
PPPPPalestrante: alestrante: alestrante: alestrante: alestrante: Sr. Nivaldo Michetti – Produtor de leite – Santana do Itararé - PR - Local:Local:Local:Local:Local:
TTTTTatersal de Leilões do Ratersal de Leilões do Ratersal de Leilões do Ratersal de Leilões do Ratersal de Leilões do Recinto de Exposição “ecinto de Exposição “ecinto de Exposição “ecinto de Exposição “ecinto de Exposição “Acácio de Moraes TAcácio de Moraes TAcácio de Moraes TAcácio de Moraes TAcácio de Moraes Terra”erra”erra”erra”erra”
13:30 às 18:00 horas: “13:30 às 18:00 horas: “13:30 às 18:00 horas: “13:30 às 18:00 horas: “13:30 às 18:00 horas: “VISITVISITVISITVISITVISITA TÉCNICA À PRODUTORES DE LEITE” SÍTIOA TÉCNICA À PRODUTORES DE LEITE” SÍTIOA TÉCNICA À PRODUTORES DE LEITE” SÍTIOA TÉCNICA À PRODUTORES DE LEITE” SÍTIOA TÉCNICA À PRODUTORES DE LEITE” SÍTIO
RECANTO DO SABIÁ: RECANTO DO SABIÁ: RECANTO DO SABIÁ: RECANTO DO SABIÁ: RECANTO DO SABIÁ: Propriedade do Sr. José Norberto Sebastiani  SÍTIO SANTSÍTIO SANTSÍTIO SANTSÍTIO SANTSÍTIO SANTAAAAA
ANAANAANAANAANA: : : : : Propriedade do Sr. José Francisco dos Santos Rocha

DIA 22 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA)
14:00 às 17:30 horas: “PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MILHO VERDE”
PPPPPalestrante: alestrante: alestrante: alestrante: alestrante: Sr. Ruy da Cruz Monte – Terra Técnica Planejamentos Ltda. Local: Tatersal
de Leilões do Recinto de Exposição “Acácio de Moraes Terra”

DIA 23 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA)
14:00 às 17:30 horas: “ADUBAÇÃO ORGÂNICA E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE”
PPPPPalestrante: alestrante: alestrante: alestrante: alestrante: Dr.Rodolfo Wartto Cyrineu Engenheiro Agrônomo do Sindicato Rural de
Itapetininga e da Suporte Rural Consultoria Ltda. Local: Tatersal de Leilões do Recinto de
Exposição “Acácio de Moraes Terra”

 Presidente da Comissão Organizadora da 40ª Expo-Agro/2.009
AMAURI ELIAS XAVIER - Presidente do Sindicato Rural de Itapetininga

09:00 às 11 horas:  ”HOMEOPATIA NA BOVINOCULTURA DE LEITE E CORTE NA SAÚDE
ANIMAL E AUMENTO DE PRODUTIVIDADE”   Palestrante:  Palestrante:  Palestrante:  Palestrante:  Palestrante:  Drª Maria do Carmo
Arenales Local: Tatersal de Leilões do Recinto de Exposição “Acácio de Moraes Terra”

  DIA 21 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA)

PPPPPalestra Técnica alestra Técnica alestra Técnica alestra Técnica alestra Técnica POLIVET-Itapetininga:POLIVET-Itapetininga:POLIVET-Itapetininga:POLIVET-Itapetininga:POLIVET-Itapetininga:

A equipe POLIVET-Itapetininga informa aos leitores e convida os inte-
ressados, proprietários e médicos veterinários, que realizará uma importan-
te palestra sobre o tema Leishmaniose: Leishmaniose: Leishmaniose: Leishmaniose: Leishmaniose: a doença de Calazar - Úlce-a doença de Calazar - Úlce-a doença de Calazar - Úlce-a doença de Calazar - Úlce-a doença de Calazar - Úlce-
ra de Baurura de Baurura de Baurura de Baurura de Bauru, no domingo, dia 26 de abril, em seu estande na Expoagro,
localizado de frente ao galpão comercial.

A Leishmaniose é uma zoonose, doença transmitida aos homens e
animais. Os cães são reservatórios desta doença, motivo pelo qual a legisla-
ção exige a eutanásia dos animais positivos. Saiba como evitar!Saiba como evitar!Saiba como evitar!Saiba como evitar!Saiba como evitar!

Seu cão está em risco de ser mandado para sacrifício?
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Pela primeira vez na história uma clínica veterinária na  Expo Agro
Seja bem vindo e entre !!!

De frente ao galpão comercial, estará instalada a POLIVET-Itapetininga, uma das mais completas
policlínicas veterinárias do Brasil, expondo-se na  40ª Expoagro

Sindicato RuralSindicato RuralSindicato RuralSindicato RuralSindicato Rural
de Itapetiningade Itapetiningade Itapetiningade Itapetiningade Itapetininga

Kits DiagnósticoKits DiagnósticoKits DiagnósticoKits DiagnósticoKits Diagnóstico

Ultrassom HitachiUltrassom HitachiUltrassom HitachiUltrassom HitachiUltrassom Hitachi

O Jornal POLIVET-
Itapetininga vem, desde  sem-
pre,  mantendo  parcerias
com as entidades que fazem
a qualidade em  Itapetininga.

Entre os melhores par-
ceiros encontra-se o Sindica-
to Rural de Itapetininga.

Pois foi em função des-
ta excelente parceria que a
policlínica recebeu o convite
para participar desta
Expoagro, a 40ª.

Para a equipe  da policlí-
nica foi uma  honra poder
atender à  solicitação.

Foi assim que o projeto
Expoagro foi montado, no
sentido de explicitar, mostrar,
para a população
Itapetiningana o que há de
melhor e mais  atual  em ter-
mos de Medicina Veterinária,
disponível também na
POLIVET-Itapetininga.

Algumas outras empre-
sas de ponta se uniram aos
esforços no sentido de levar
o melhor para nossa festa,
elevando seu padrão de
tecnologia abrilhantando o
evento

* Além do aparelho uti-
lizado  na  POLIVET-
Itapetininga, a UltrassomUltrassomUltrassomUltrassomUltrassom
HitachiHitachiHitachiHitachiHitachi     se prontificou a dis-
por de um aparelho portátil,
mais prático, que será  apre-
sentado na feira,
onde serão realiza-
dos  exames, de-
monstrando  o que é
um verdadeiro  ecograma,
ou exame de ultrassom.

* Estamos fechando
com a D4microchipD4microchipD4microchipD4microchipD4microchip uma
parceria no sentido de trazer
microchips da   AnimalTag e
leitoras, auxiliando e certifi-
cando a identificação animal.

Como parte integrante, tra-
remos os cartões magnéticos
de identificação. Tudo a ser
apresentado

na feira.
Esta parceria se deve in-

clusive a melhoria da identifi-
cação dos  animais  que se-
rão vacinados  contra

Leishmaniose.
Fechamos com a

PPPPPremieR PremieR PremieR PremieR PremieR Petetetetet como parcei-
ros completos e exclusivos,
no setor  alimentação animal;

A Beoeasy Beoeasy Beoeasy Beoeasy Beoeasy estabele-
ceu com a equipe uma
parceria para a apresen-

tação del seus kits de
exames: cinomose ,

p a r v o v i r o s e ,
dirofilariose.

Também a  Orgânica -Orgânica -Orgânica -Orgânica -Orgânica -
Homeopatia VHomeopatia VHomeopatia VHomeopatia VHomeopatia Veterináriaeterináriaeterináriaeterináriaeterinária
estabeleceu uma nova parce-
ria. Testarmos seus produtos,
originalmente indicados à pe-
cuária, na criação e manuten-
ção de animais. Pesquisas re-

alizadas em Santa Catarina
mostram excelentes resulta-
dos de alguns produtos, a
serem lançados para os cães
e gatos.

Acertamos com Dra.
Isabela Pesconi, representan-
te regional da Hertape Calier,
uma parceria também em
relação às novas vacinas con-
tra  Calazar, a Leich-tec  (Veja
matéria na página 07).

Todo este programa, foi
acertado em um projeto, que
inclui o croqui da área.

para podermos  expor
o melhor daquli que temos e
oferecemos, temos de nos
organizar adequadamente.

Assim, vários modelos
de anatomia e cirurgias orto-
pédicas, incluindo experimen-
tais , foram preparados;  se-
rão  apresentados, em ma-
nequins, vestes de centro ci-
rúrgico e vestes de cirurgia.

O setor de TISV - Tera-
pia Intensiva de Suporte de
Vida - estará também repre-
sentado, com estufas,
oxigenoterapia, monitores
cardíacos e oxímetros, assim
como o completo modelo
de anestesia inalatória.
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Microchip  e  Identificação Animal - O que é?Microchip  e  Identificação Animal - O que é?Microchip  e  Identificação Animal - O que é?Microchip  e  Identificação Animal - O que é?Microchip  e  Identificação Animal - O que é?

Sua moda
na moda

Rua Cel. Pedro Dias Batista 1595

3271 20593271 20593271 20593271 20593271 2059
Itapetininga

Moda e AcessórioGlitter
Glitter

O setor de informática do JPI conta com a assistência técnica e
tecnológica de

André VidalAndré VidalAndré VidalAndré VidalAndré Vidal

Novo Telefone: (15) 8129 5100

O que é um microchip e para que serve?
Imagine-se em uma si-

tuação em que, por exemplo,
perdemos nosso cachorri-
nho, e o encontramos, me-
ses depois, com outro dono.
Sabemos que se trata de nos-
so amado pet, nosso queri-
do animal de companhia,
mas como provar?

Uma forma, encontra-
da pela POLIVET-Itapetininga
é a de tatuar-se o número do
prontuário na orelha esquer-
da, mas, ainda assim, pode rios se ressentem da neces-

sária sedação.
Existem vários outros

motivos para querermos
identificar um animal, de for-
ma a que não haja dúvida,
como por exemplo, identifi-
cação de um animal sivestre,
no registro de um cão de

raça, registrado.
Na pecuária também se

utiliza a identificação animal,
para o rastreamento, que se
consiste em sabermos, no
açougue, de onde veio e
onde foi criado o boi que nos
fornece aquele pedaço de

Microchip da AnimalMicrochip da AnimalMicrochip da AnimalMicrochip da AnimalMicrochip da Animal
TTTTTag, do tamanho de umag, do tamanho de umag, do tamanho de umag, do tamanho de umag, do tamanho de um

grão de arrozgrão de arrozgrão de arrozgrão de arrozgrão de arroz

apagar, mui-
tos proprietá-

carne.
Na pe-

cuária, e no

alojados na orelha do
bovino.

Já, no caso dos

Cupom desconto   JPI  = 10%

Condição de validade: somente para pagamentos à vista, em dinheiro, valido até 30 diasCondição de validade: somente para pagamentos à vista, em dinheiro, valido até 30 diasCondição de validade: somente para pagamentos à vista, em dinheiro, valido até 30 diasCondição de validade: somente para pagamentos à vista, em dinheiro, valido até 30 diasCondição de validade: somente para pagamentos à vista, em dinheiro, valido até 30 dias
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Peças e Acessórios de
Informática

Manutenção
em Computador

animais de companhia  e
animais silvestres, utiliza-
mos pequenos mar-cadores,
chamados de microchips, que
são introduzidos, por inter-
médio de uma seringa espe-
cial, debaixo da pele do ani-

p e l a
pele do pacien-

te, ela captará o sinal e mos-
trará, no visor, o número do
paciente do qual se trata.

Para as empresas que
apresentam nível diferido de
tecnologia, existem ainda os
cartões magnéticos.

Nesta caso, a leitora
identifica o animal, pelo sinal
do microchip. Em seguida,
introduzimos o cartão na lei-
tora, que nos permitirá ano-
tar, eletronicamente, o nome
do paciente e do proprietá-
rio, asssim como dados úteis
como datas e tipos das últi-
mas vacinas aplicadas.  (ihC)

S i s t e m a
Sisbov, utili-
zamos os
b r i n c o s
especiais
que ficam

mal.
Neste caso, não pode-

mos simplesmente ver o nú-
mero do animal, assim, pre-
cisaremos de uma leitora,
que é um aparelho captador
da energia transmitida pelo
microchip e identificando-lhe
o  número.

Para cada animal, seu
número correspondente.

Ao passar-se a leitora
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Coluna:
Produção Sustentável

Sandra  Regina Bertelli Canal,
Diretora Executiva Aquecimento Global - CausasAquecimento Global - CausasAquecimento Global - CausasAquecimento Global - CausasAquecimento Global - Causas

naturais ou antropogênicas?naturais ou antropogênicas?naturais ou antropogênicas?naturais ou antropogênicas?naturais ou antropogênicas?
Efeito EstufaEfeito EstufaEfeito EstufaEfeito EstufaEfeito Estufa por Luara Canal

O efeito estufa é um fenômeno
natural, importante para manter a
terra aquecida ao impedir que os rai-
os solares sejam refletidos de volta
para o espaço. Sem o calor e a luz
do sol, nossa realidade não passaria
de uma ilusão. Se não houvesse a co-
bertura de gases sobre o planeta vi-
veríamos na Terra do gelo.

Atualmente este fenômeno tem
aumentado espantosamente. A ex-
plicação mais usual é que a quantida-
de de seu principal gás, o Dióxido de
Carbono (CO²), gradativamente

vem crescendo, por responsabilida-
de dos homens, e as conseqüências
deste efeito são drásticas.

Com o aumento deste gás, os
raios solares estão cada vez com mais
dificuldade para voltar ao espaço. A
energia térmica é assim acumulada na
atmosfera terrestre, que é aquecida
mais do que o normal. Nos últimos
anos, a temperatura tem aumenta-
do e as previsões são de um cenário
de catástrofes ambientais, se medi-
das urgentes não forem adotadas. É
possível que até o fim deste século, a
temperatura da Terra suba de 1,8ºC
a 4ºC, acarretando o derretimento
das calotas polares, que aumentará
o nível do mar e inundará as cidades
litorâneas. Em algumas regiões cho-
verá mais, em outras menos, a agri-
cultura será seriamente afetada, a
vida de muitos será prejudicada, a so-
brevivência ameaçada.

Vemos a culpa ser colocada na
mão dos homens, somos acusados
de piorar as condições atuais que
vêm ameaçando a terra. A quantida-

de de gás carbônico emitida para a
atmosfera tem aumentado desde o
começo da revolução industrial e a
maior parte deste é produzida pela
queima de combustíveis fósseis, ou
seja, derivados do petróleo.

Os cientistas pensam que a re-
dução das áreas de florestas tropicais
tem contribuído, assim como as flo-
restas antigas, para o aumento do car-
bono. No entanto, florestas novas

a poluição diminui os
microorganismos do mar, como os
plânctons, que são os maiores res-
ponsáveis pela absorção do gás
carbônico e liberação de oxigênio do
ar.

Assim, o homem não quer ver
os estragos causados pela industriali-
zação, e não quer ver as conseqüên-
cias de pensar apenas na obtenção
de lucro, quer não pensar no futuro.

nos Estados Unidos e
na Rússia contribuem
para absorver o gás
carbônico e desde
1990 a quantidade de
carbono absorvido é
maior que a quantida-
de liberada no
desflorestamento, in-
formam os pesquisa-
dores.  Nem todo
CO2 emitido para a
atmosfera se acumu-
la nela, metade é ab-
sorvido pelos mares
e florestas.

Por outro lado,

Existem Informações de que no Período do Século X ao XIV foi um Período Atipicamente Quente
 para a Europa. Este aumento

na temperatura pode ter sido o re-
sultado de uma mudança na circula-
ção local devido à alteração na
salinidade do oceano Atlântico Nor-
te. Estes dados foram confirmados
através de observações geológicas na
Islândia que comprovaram que na
época não havia gelo. Os Vikings ti-
raram proveito deste ciclo, com os
mares nórdicos descongelados, con-
quistaram várias terras na região via
marítima.

Se pensarmos que os níveis de
derretimento das calotas polares dos
oceanos estavam muito maiores no
princípio do primeiro milênio, quan-
do não existia queima de combustí-

vel fóssil, aí então surge uma outra
linha diagnóstica, o aquecimento glo-
bal pode, simplesmente, ser um fato
natural, que ocorre a cada mil anos.
Mesmo assim, a luta contra a polui-

ção ambiental deve ser enfatizada e
esta guerra combatida ao máximo.

Se esta segunda hipótese estiver
certa, aí então, o derretimento dos
pólos será inevitável...

Mas, o que acontece se real-
mente todo o gelo se derreter???

Veja na próxima edicão, nesta
página com o título : Submerso.
(Lbc).

(15) 3275 3609(15) 3275 3609(15) 3275 3609(15) 3275 3609(15) 3275 3609

Venha conhecer a mais nova video
locadora e games do bairro

Vila Belo HorizonteVila Belo HorizonteVila Belo HorizonteVila Belo HorizonteVila Belo Horizonte

Locadora e Games

Na rua de cima da estrada velha para
Tatuí, próxima ao calcário

Com 200 títulos
Horário:

Das 11 as 22 horasBINHO

Rua Felipe Abrahan Jubran 554Rua Felipe Abrahan Jubran 554Rua Felipe Abrahan Jubran 554Rua Felipe Abrahan Jubran 554Rua Felipe Abrahan Jubran 554
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Coluna Distração e EntretenimentoColuna Distração e EntretenimentoColuna Distração e EntretenimentoColuna Distração e EntretenimentoColuna Distração e Entretenimento

D I V I R T A - S ED I V I R T A - S ED I V I R T A - S ED I V I R T A - S ED I V I R T A - S E

AMOR
ANIMAL
CANINO

CARINHO

CAVALO
EXPOAGRO

JAVALI
ODONTOLOGIA

PET
POLIVET
SAUDE

SINDICATO

AnedotasAnedotasAnedotasAnedotasAnedotas
JoãozinhoJoãozinhoJoãozinhoJoãozinhoJoãozinho

A Professora pergunta para o Joãozinho:
O que uma lesma Joãozinho??

É um caracol nudísta professora ...

Brincando de médicoBrincando de médicoBrincando de médicoBrincando de médicoBrincando de médico
    A garotinha chega em casa e vai falando pra mãe:

    — Mamãe, o meu namorado me levou pra casa dele para brincar de
médico .

    A mãe toma um susto, e pergunta:
    — O que ele foi que ele fez com você, minha filha?

    — Ele entrou no quarto e me deixou esperando mais de uma hora na
sala, depois disse que não podia me atender porque tinha que fazer uma

cirurgia de urgência.

PPPPPassarinho silvestre na gaiolaassarinho silvestre na gaiolaassarinho silvestre na gaiolaassarinho silvestre na gaiolaassarinho silvestre na gaiola
    Um passarinho vinha voando em alta velocidade e, ao atravessar a

rodovia, chocou-se com um motociclista. Com o choque, o passarinho
caiu ao chäo inconsciente. O motociclista, penalizado, viu que o passarinho
ainda estava vivo, levou-o para casa e o colocou numa gaiola. Ao acordar,

o passarinho olhou para as grades da gaiola e pensou atemorizado:
    - Meu Deus! Matei o motociclista e fui em cana....

Encontre onde se encaixam as palavras

CACHORRO
CAMELO

CÃO
FAISAO
JACARE
PORCOS
RAPOSA
TOURO
VACA

VEADO



Página 120401 - Março - 2009 Jornal
Polivet Itapetininga

 o que nossos clientes têm a contar

Polivet Itapetininga SP

Rua min. Esaú Correa de Almeida Moraes, 134 - Vila Rosa Fones: (15) 3272 6992 // 3272 1991 // 9773 1737

TTTTTestemunhal:estemunhal:estemunhal:estemunhal:estemunhal:
Antonio Machado de OliveiraAntonio Machado de OliveiraAntonio Machado de OliveiraAntonio Machado de OliveiraAntonio Machado de Oliveira

Nota de EsclarecimentoNota de EsclarecimentoNota de EsclarecimentoNota de EsclarecimentoNota de Esclarecimento
Esclarecemos que os depoimentos publicados

no JPI o são a pedido dos depoentes. Representam
declarações espontâneas. Os depoentes são sempre
identificados pelo nome e número da identidade, ex-
pressão de veracidade.

A Redação mantém os originais destes depo-
imentos arquivados.

Sempre que estes depoimentos se referem a
reclamações sobre a qualidade dos serviços presta-
dos por colegas, médicos veterinários, seus nomes
tem sido mantidos em sigilo.

Este jornal está sempre à disposição dos clien-
tes para se expressarem sobre assuntos ligados
à Medicina Veterinária.

Policlínica Cardiologia & Odontologia Veterinária

Próximo ao colégio  Abílio Fontes e  à Praça do Centenário da Imigração JaponesaPróximo ao colégio  Abílio Fontes e  à Praça do Centenário da Imigração JaponesaPróximo ao colégio  Abílio Fontes e  à Praça do Centenário da Imigração JaponesaPróximo ao colégio  Abílio Fontes e  à Praça do Centenário da Imigração JaponesaPróximo ao colégio  Abílio Fontes e  à Praça do Centenário da Imigração Japonesa

Empresas ecoconsciente
LACV - Laboratório de Análises Clínicas Veterinárias

Consultas, Vacinas, Cirurgias,
Internações, Hotel,

Atendimento a Fazendas e
Zoológicos

que estava com sua cachor-
ra gestante e ia ter cria. No
mesmo momento, a Sandra
Canal me passou o telefone
do proprietário da cachorra,
e eu liguei.

Lá me atendeu um ho-
mem chamado André Vidal
que também é cliente da clí-
nica há vários anos, marquei
com ele, após uma semana
para a compra do filhote que
até o presente nem tinha nas-
cido. Passado uma semana fui
até sua residência para fechar-
mos a compra do cão.

Após fecharmos a com-
pra, retornei em sua residên-
cia 3 semanas depois, pois ele
me ligara para ver os filhotes,
pois já tinham nascidos.

Chegando lá eu e minha
esposa escolhemos o filhote
que hoje se chama Rambo.
A partir do dia do nascimen-
to, após 1 mês fui buscá-lo,e
no mesmo momento da re-
tirada do cão da casa do
André. Fui para a clínica
Polivet-Itapetininga levar o
Rambo para ser examinado,
chegando lá fui atendido pela
Sandra Canal, que até o mo-
mento só tinha falado com
ela por telefone, aí ela me
apresentou o dr. Ivo Canal
(seu esposo) e também seu
filho dr. Raoní e toda a famí-
lia, pois na clínica todas as
pessoas são da mesma famí-
lia.

Toninho e Rambo
aos 45 dias

2

1 Um belo dia, eu

e minha esposa Karina está-
vamos querendo adquirir um
cão,isso no dia 01/09/2008,
prontamente eu entrei na
internet para procurar uma
clínica veterinária na região
de Itapetininga,após eu ter
aberto a página na
internet,achei a clínica Polivet-
Itapetininga,anotei o numero
telefônico e liguei na clínica.

E prontamente quem
me atendeu foi Sandra Canal,
perguntei a ela se conhecia al-
guém que tinha um filhote de
rottweiller pra vender e na
mesma hora ela me disse que
tinha um cliente da clínica,

Atendimento

E no mesmo momento
atenderam o Rambo, mas eu
fiquei olhando aquela clínica,
e vi que não era uma clínica
como outras que eu já tinha
ido anteriormente, pois tinha
algo diferente ali, passado al-
guns minutos, veio o dr. Ivo

Canal e o dr. Raoní.
Pegaram o Rambo e o

levaram para a sala de con-
sulta. Até aí tudo bem, mas
o que mais me chamou a
atenção foi eles terem feito
exame de sangue no cão, si-
tuação que eu nunca tinha
presenciado antes para saber
se estava tudo bem com ele,
pois só tinha 1 mês de vida.

Não foi só isso, me disseram
que tinham convênio para
cães e outros tipos de ani-
mais e até tratamento
dentário. Aí eu e minha es-
posa tomamos a decisão que
iríamos tratá-lo, naquela clí-
nica, pois tinham aparelha-
gem de última geração e vasta
experiência profissional, para
cuidar do nosso cão.

3 Atualmente
Hoje, passados dois

meses que levo o Rambo na
clínica Polivet-Itapetininga,
nós só temos que parabeni-
zar à família Canal, pelo tra-
tamento com o nosso cão e
pela atenção nos dada até o
momento, e venho por meio
desta, dizer também que na
Polivet-Itapetininga eles tra-
tam, dão carinho e atenção
para os animais plenamente
e também dar um exemplo
de admiração e satisfação
pela família Canal, pois che-
guei lá no dia 08/11/2008,
com o Rambo e ele pesava
dois quilos e meio, hoje após
dois meses ele já está com
quinze quilos e voltando ao
fato do convênio para ani-
mais, fato que nunca tinha vis-

to antes, tem uma ótima van-
tagem além do excelente tra-
tamento na clínica tem a van-
tagem de não cobrarem con-
sultas e vacinas. Que em ou-
tra clínica vocês gastariam
um absurdo com tudo isso.

Eu e minha esposa
estamos contentes com a clí-
nica Polivet-Itapetininga, não só
por serem ótimos profissio-
nais e sim por serem grandes
seres humanos, por dedica-
rem suas vidas pra cuidar de
nossos estimados bichinhos.

Parabenizo todos os cli-
entes da Polivet-Itapetininga,
por terem escolhido essa fan-
tástica clínica veterinária e
também recomendo a todos,
todas as pessoas que nunca
foram até lá, fazer uma visi-
ta, pois vão se surpreender
com o tratamento dessa clí-

nica fenomenal.
Agradeço desde já a

atenção a mim dada, pois
estou feliz por fazer parte
dos clientes da Polivet-
Itapetininga.

Att. Antonio Machado
de Oliveira

RG27136758-1

Toninho e Rambo
2 meses depois


