
Itapetininga  Ano 04 Volume 02

Jornal Polivet ItapetiningaJornal Polivet ItapetiningaJornal Polivet ItapetiningaJornal Polivet ItapetiningaJornal Polivet Itapetininga
0402 - Abril - 2009

DISTRIBUIÇÃO GRADISTRIBUIÇÃO GRADISTRIBUIÇÃO GRADISTRIBUIÇÃO GRADISTRIBUIÇÃO GRATUITTUITTUITTUITTUITAAAAA

Edição fechada aos 12/04/2009 às 21 hs 41 min.1515151515Série

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

 Uma empresa destinada aos clientes cujos animais fazem parte da própria família.
Um jornal a serviço de nossa comunidade. Versão online em http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.polivet-itapetininga.vet.br/jpi.polivet-itapetininga.vet.br/jpi.polivet-itapetininga.vet.br/jpi.polivet-itapetininga.vet.br/jpi.polivet-itapetininga.vet.br/jpi
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Um recorte deste jornal que

Vale Dinheiro

$ $ 40ª Expoagro

VVVVVeja a programaçãoeja a programaçãoeja a programaçãoeja a programaçãoeja a programação
                                      da Expoagro

Redução  de preços  em serviços duranta a
Expoagro.
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PPPPPalestra Técnica alestra Técnica alestra Técnica alestra Técnica alestra Técnica POLIVET-Itapetininga:POLIVET-Itapetininga:POLIVET-Itapetininga:POLIVET-Itapetininga:POLIVET-Itapetininga:
Seu cão está em risco de ser mandado para sacrifício?
A equipe POLIVET-Itapetininga convida aos leitores e interessados,

proprietários e médicos veterinários de toda região.
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TTTTTorneioorneioorneioorneioorneio
Participe do

1º Torneio de  sa-

OtiteOtiteOtiteOtiteOtite
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Mitos e
verdades sobre
esta patogenia.
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A Juíza federal Daniele M.A Juíza federal Daniele M.A Juíza federal Daniele M.A Juíza federal Daniele M.A Juíza federal Daniele M.
Costa proíbe  os laboratóriosCosta proíbe  os laboratóriosCosta proíbe  os laboratóriosCosta proíbe  os laboratóriosCosta proíbe  os laboratórios
de exames clínicos parade exames clínicos parade exames clínicos parade exames clínicos parade exames clínicos para
humanos a trabalhar comhumanos a trabalhar comhumanos a trabalhar comhumanos a trabalhar comhumanos a trabalhar com
exames animais.exames animais.exames animais.exames animais.exames animais.

Não com animaisNão com animaisNão com animaisNão com animaisNão com animais Nosso ConviteNosso ConviteNosso ConviteNosso ConviteNosso Convite
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A Polivet Itapetininga SP, uma das
clínicas veterinárias mais completas
do país, convida a seus amigos e cli-
entes para visitar o estande da poli-
clínica na 40ª Expoagro de
Itapetininga, o maior evento do su-
deste paulista.

CampanhaCampanhaCampanhaCampanhaCampanha
LeishmanioseLeishmanioseLeishmanioseLeishmanioseLeishmaniose

Saiba mais sobre esta doença
pouco divulgada, que pode levar à
morte compulsória de seu animal
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de estimação, além de

Entrevista
com Dr. Raoní
Canal

causar riscos a você
e à sua família.

E mais:

Reservas Obrigatórias.Reservas Obrigatórias.Reservas Obrigatórias.Reservas Obrigatórias.Reservas Obrigatórias.

TTTTTema:ema:ema:ema:ema: Leishmaniose: Leishmaniose: Leishmaniose: Leishmaniose: Leishmaniose: a doença de Calazar - Úlcera de Baurua doença de Calazar - Úlcera de Baurua doença de Calazar - Úlcera de Baurua doença de Calazar - Úlcera de Baurua doença de Calazar - Úlcera de Bauru
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Local:Local:Local:Local:Local: Estande da Estande da Estande da Estande da Estande da Polivet Itapetininga SPPolivet Itapetininga SPPolivet Itapetininga SPPolivet Itapetininga SPPolivet Itapetininga SP,,,,,
em frente ao pavilhão comercial.em frente ao pavilhão comercial.em frente ao pavilhão comercial.em frente ao pavilhão comercial.em frente ao pavilhão comercial.

Saiba como evitar esta doença !!!

bão caseiro
de Itapeti-

ninga.
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“As circunstâncias entre as quais você vive determinam sua reputa-
ção. A verdade em que você acredita determina seu caráter. A reputação é
o que acham que você é. O caráter é o que você realmente é... A reputa-
ção é o que você tem quando chega a uma comunidade nova. O caráter é
o que você tem quando vai embora... A reputação é feita em um momen-
to. O caráter é construído em uma vida inteira... A reputação torna você
rico ou pobre. O caráter torna você feliz ou infeliz... A reputação é o que
os homens dizem de você junto à sua sepultura. O caráter é o que os anjos
dizem de você diante de Deus.”.                             Arnaldo Jabor

Pensamento do Dia

Acordo OrtográficoAcordo OrtográficoAcordo OrtográficoAcordo OrtográficoAcordo Ortográfico
Com as mudanças na ortogra-

fia, o que muda, o que se mantém?
Resumidamente, podemos di-

zer que:
* Letras* Letras* Letras* Letras* Letras     - Nosso alfabeto ga-

nhou três letras, que antes não eram
consideradas, passando de 23 para 26
letras: entram o “K”, o “Y” e o “W”;

* T* T* T* T* Tremaremaremaremarema - desaparece de todas
as palavras, exceto nomes próprios:
freqüente, lingüiça, mas Bülau, Müller.

* Hífen* Hífen* Hífen* Hífen* Hífen     – regra geral: Para os
prefixos agro, ante, anti, arqui, auto,
contra, extra, infra, intra, macro,
mega, micro, maxi, semi, sobre, su-
pra, tele, ultra...: mantém-se quando
a palavra seguinte começa com a le-
tra “h”“h”“h”“h”“h” ou com a última letra da pa-
lavra anterior. Assim fica: anti-hi-hi-hi-hi-herói,
anti-ii-ii-ii-ii-imperialista , auto-oo-oo-oo-oo-observação,
auto-ho-ho-ho-ho-hipnopse, mas antivivivivivírus,
antimimimimimatéria, autorororororetrato,
hiperiririririnflação, e:

* Sub – mantém-se também
quando a segunda palavra inicia-se
com “r” – Sub-reitor, sub-reino

* Pan e circum – mantém-se
também quando a palavra seguinte
inicia por vogal: pan-americano além
de circun-hospitalar, mas não em
pansexual e circuncisão.

* Vice – Sempre mantém: vice-
presidente, vice-reitor, vice-diretor.

     · PPPPParoxítonas (penúl-aroxítonas (penúl-aroxítonas (penúl-aroxítonas (penúl-aroxítonas (penúl-
tima sílaba forte)tima sílaba forte)tima sílaba forte)tima sílaba forte)tima sílaba forte)

o  Não mais se acentuam
os ditongos abertos “éi”“éi”“éi”“éi”“éi” e “oi”“oi”“oi”“oi”“oi”
nas::::: européia, idéia, apoio, estréia,
jóia, platéia, jibóia, assembléia...

o  Não mais se acentua o
“i” e o “u”  fortes depois de diton-
gos: baiúca, bocaiúva, feiúra

·Repetição de vogaisRepetição de vogaisRepetição de vogaisRepetição de vogaisRepetição de vogais – Não
levam acento circunflexo as pala-
vras terminadas em “eem”“eem”“eem”“eem”“eem” ou
“oooooooooo” (oosoosoosoosoos) – crêem, deenm, lêem,
vêem, vôo, enjoos, prevêem...

·Acento diferencial – reti-Acento diferencial – reti-Acento diferencial – reti-Acento diferencial – reti-Acento diferencial – reti-
rados - rados - rados - rados - rados - para, pela, pólo, pêra, côa.
Mantém-se os acentos em pôr (ver-
bo) e por (preposição), entre  pôde
(pretérito) e pode (presente), fôr-
ma e forma.

·Grupos: Grupos: Grupos: Grupos: Grupos: Não se acentua
mais o u forte dos grupos gue, gui,
que, qui, de verbos: averigúe pas-
sou a averigue; apazigúe passou a
apazigue; ele argúe passou a ele
argue,enxágüe você para enxágue
você.

*Acentuação

Fonte – Professor Sérgio Nogueira
 www.g1.globo.com

EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial
Estamos em um momento   lin-

do de nossas vidas, no qual trabalha-
mos 18 horas por dia para a
finalização da etapa organizacional
para a Expoagro. Vamos montar!

Na semana anterior à páscoa,
mal tivemos tempo de preparar nos-
sos ovos. Ovos feitos em casa, em
família, tem outro sabor...

Estamos de cara para a feira, e
já começamos a ouvir que a Famí-a Famí-a Famí-a Famí-a Famí-
lia Canal tem  sorte! lia Canal tem  sorte! lia Canal tem  sorte! lia Canal tem  sorte! lia Canal tem  sorte! Sorte de ter
sido convidada para a Expoagro, sor-
te de ter uma das mais completas
policlínicas veterinárias do Brasil, sor-
te em receber estagiários do Brasil
todo, e do exterior, sorte por fazer
ovos de páscoa em família, sorte por
termos sido aprovados para o cur-
so do SEBRAI, sorte por conquistar
um terço da clientela de Itapetininga,
sorte por ter o JPI,... “Se eu tivesse
esta sorte toda, também faria igual...”

Amanhã, na feira, muitos dirão
que temos sorte, por isso consegui-

mos realizar tantas coisas...
Por outro lado, poucos serão os

que se lembrarão que comecei este
editorial dizendo que estamos traba-
lhando 18 horas por dia, todo dia...

Assim, neste momento de ofe-
recer aos nossos leitores mais este
um JPI, quero lembrar também que
aquele que semeia trigo, pode en-
contrar um pouco de joio, mas co-
lhe trigo, no entanto, o que semeia
joio, colhere somente joio.

Joio é uma semente que se pa-
rece com trigo, mas é venenosa, não
se presta para a alimentação. Assim,
se você plantar o bom trigo, colherá
coisas boas, mesmo que apareça um
pouquinho de porcaria no meio, mas
se plantar joio, não colherá trigo.

 Sim, temos sorte, sorte por tra-
balhar 18 horas por dia na constru-
ção da uma empresa
que conquistou o cora-
ção do Itapetiningano.

Obrigado Itapê!

Coluna SocialColuna SocialColuna SocialColuna SocialColuna Social
Parabéns Dr. Raoní Canal, pela passagem de seu

aniversário, dia 15 de abril.
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PROMOÇÕES PPROMOÇÕES PPROMOÇÕES PPROMOÇÕES PPROMOÇÕES PARA A 40ª  EXPOARA A 40ª  EXPOARA A 40ª  EXPOARA A 40ª  EXPOARA A 40ª  EXPOAGROAGROAGROAGROAGRO Campanha de
Descontos

A equipe da A equipe da A equipe da A equipe da A equipe da POLIVET-Itapetininga,POLIVET-Itapetininga,POLIVET-Itapetininga,POLIVET-Itapetininga,POLIVET-Itapetininga, em celebração à sua presença na  40ª Expoagro, optou em celebração à sua presença na  40ª Expoagro, optou em celebração à sua presença na  40ª Expoagro, optou em celebração à sua presença na  40ª Expoagro, optou em celebração à sua presença na  40ª Expoagro, optou
por colocar uma série de serviços à disposição dos clientes com severo desconto.por colocar uma série de serviços à disposição dos clientes com severo desconto.por colocar uma série de serviços à disposição dos clientes com severo desconto.por colocar uma série de serviços à disposição dos clientes com severo desconto.por colocar uma série de serviços à disposição dos clientes com severo desconto.

Campanha Planos de SaúdeCampanha Planos de SaúdeCampanha Planos de SaúdeCampanha Planos de SaúdeCampanha Planos de Saúde

Durante a Expoagro, a equipe da POLIVET-Itapetininga estará realizando os
seus  Programas Anuais de Saúde Animal com desconto de renovação, ou

seja, até 33% de desconto!

Na Expoagro: inicial por preço de renovação

Kit Leishmaniose Visceral Canina - CalazarKit Leishmaniose Visceral Canina - CalazarKit Leishmaniose Visceral Canina - CalazarKit Leishmaniose Visceral Canina - CalazarKit Leishmaniose Visceral Canina - Calazar

Repelente EletrônicoRepelente EletrônicoRepelente EletrônicoRepelente EletrônicoRepelente Eletrônico

Contra ratos, ratazanas, aranhas, pulgas e pernilngos.
Não tem contraindicação, ecológico.
NÃO mata os animais, espanta-os.
Muito mais barato e inofensivo que venenos.

Com atestado de saúde. vacinas, programa integral de saúde. Opcionais: Microchip, cartão Intelignte,  Kit LeishmaniaCom atestado de saúde. vacinas, programa integral de saúde. Opcionais: Microchip, cartão Intelignte,  Kit LeishmaniaCom atestado de saúde. vacinas, programa integral de saúde. Opcionais: Microchip, cartão Intelignte,  Kit LeishmaniaCom atestado de saúde. vacinas, programa integral de saúde. Opcionais: Microchip, cartão Intelignte,  Kit LeishmaniaCom atestado de saúde. vacinas, programa integral de saúde. Opcionais: Microchip, cartão Intelignte,  Kit Leishmania

Lindos e Saudáveis Filhotinhos de Cães com Seguro !Lindos e Saudáveis Filhotinhos de Cães com Seguro !Lindos e Saudáveis Filhotinhos de Cães com Seguro !Lindos e Saudáveis Filhotinhos de Cães com Seguro !Lindos e Saudáveis Filhotinhos de Cães com Seguro !

Pincher Lhasa-Apso Rottweiller Bullldog Inglês

Especiais:

Kit Identificação AnimalKit Identificação AnimalKit Identificação AnimalKit Identificação AnimalKit Identificação Animal

Aproveite os descontos!Aproveite os descontos!Aproveite os descontos!Aproveite os descontos!Aproveite os descontos!

Durante a Expoagro, a equipe da POLIVET-Itapetininga estará
colocando microchip identificador a preços promocionais.

Cartão inteligente opcional.

Campanha de RCampanha de RCampanha de RCampanha de RCampanha de Ração Pação Pação Pação Pação PremieRremieRremieRremieRremieR
Cadastre seu filhote no estande da Polivet Itapetininga SP e
receba um Kit FIlhote PremieR com meio quilo de ração.

Campanha de
Descontos

Campanha de ODONTOLCampanha de ODONTOLCampanha de ODONTOLCampanha de ODONTOLCampanha de ODONTOLOGIAOGIAOGIAOGIAOGIA

50%50%50%50%50% em honoráriosem honoráriosem honoráriosem honoráriosem honorários
DescontoDescontoDescontoDescontoDesconto

Traga seu animal para cadastro durante a Expoagro e ganhe
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Notícias Notícias Notícias Notícias Notícias Polivet ItapetiningaPolivet ItapetiningaPolivet ItapetiningaPolivet ItapetiningaPolivet Itapetininga
Novas tecnologias importadas para Expoagro

A grande notícia da Equipe
POLIVET-Itapetininga ainda se con-
centra na Expoagro. Em função da
feira, conseguimos dar mais um pulo
em tecnologia:

Exames Bioeasy Exames Bioeasy Exames Bioeasy Exames Bioeasy Exames Bioeasy - Agora
Itapetininga já apresenta os exames
de ELISA para Cinomose,
Parvovirose, Dirofilariose, e outros.
(veja na feira).

MicrochipMicrochipMicrochipMicrochipMicrochip - para identificação
animal, tanto para Pets (estimação)
como para a pecuária, incluindo as
leitoras universais e os cartões inteli-
gentes. Os clinentes podem ter, in-

clusive, a ficha dos animais, com da-
tas de vacinas e outros procedimen-
tos, já a disposição, no cartão.

VVVVVacinas de Leishmaniaacinas de Leishmaniaacinas de Leishmaniaacinas de Leishmaniaacinas de Leishmania,,,,,
Repelsonic Repelsonic Repelsonic Repelsonic Repelsonic , aparelhos repelentes
de ratos e mosquitos. Técnicas deTécnicas deTécnicas deTécnicas deTécnicas de
cirurgias ortopédicas,cirurgias ortopédicas,cirurgias ortopédicas,cirurgias ortopédicas,cirurgias ortopédicas, montando
moldes de exemplos de cirurgias,
para o estudo e também o aprendi-
zado geral, tanto de leigos como de
médicos veterinários, de nossa equi-
pe e visitantes, das inovações  tam-
bém neste setor.      É nossa forma de
agradecer a liderança conquistada.
(ihC)

Segue oSegue oSegue oSegue oSegue o
Plantão VPlantão VPlantão VPlantão VPlantão Veterinárioeterinárioeterinárioeterinárioeterinário Desejamos lem-

brar a todos que o
Plantão Veterinário de Atendimento
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. (ihC)

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

Biomédicos são PBiomédicos são PBiomédicos são PBiomédicos são PBiomédicos são Proibidos Troibidos Troibidos Troibidos Troibidos Trabalhar com Exames a Animaisrabalhar com Exames a Animaisrabalhar com Exames a Animaisrabalhar com Exames a Animaisrabalhar com Exames a Animais
Exames de animais somente podem ser realizados em clínicas e laboratórios veterinários

Em despacho oficial, a Juíza Fe-
deral da 5ª Vara de Seção Judiciária
do Distrito Federal, aos 19 de mar-
ço de 2009, proibindo aos
biomédicos a realizarem exames
para animais.

Tratou-se de ação ordinária ajui-
zada pelo Conselho Federal deConselho Federal deConselho Federal deConselho Federal deConselho Federal de
Medicina VMedicina VMedicina VMedicina VMedicina Veterinária - CFMVeterinária - CFMVeterinária - CFMVeterinária - CFMVeterinária - CFMV-----
contra o Conselho Federal deConselho Federal deConselho Federal deConselho Federal deConselho Federal de
Biomedicina -CFBM-Biomedicina -CFBM-Biomedicina -CFBM-Biomedicina -CFBM-Biomedicina -CFBM-, objetivando,
a título de antecipação dos efeitos da
tutela, suspender a eficácia da Reso-
lução CFBM n.154 de 04 de abril de
2008, que autoriza os biomédicos a
realizarem exames com material ani-
mais.

Sustenta a ilegalidade da resolu-
ção já que esta invade e absorve ati-
vidades de médicos veterinários.

Incluvive, a juíza se pautou no
fato de que a Resolução 78/2002, que

fixou o campo de atuação dos pro-
fissionais da biomedicina, também,
em nenhum momento refere-se a
atividade relativa a animais.

animais, ficando catacterizado

ma presente, o fundado receio de
dano irreparável ou de difícil repara-
ção consubstanciado no exercício
indevido da profissão, cujas conse-
quências podem atingir toda a socie-

Vale a ressalva que o simples re-
sultado de exame laboratorial de ani-
mais, realizado por bioquímico após
a data referida, é prova cabal.

Entendemos, uma requisição de

médico veterinário solicitando tais
exames, ao bioquímico, pode ser
imputado também como conivência
e acobertagem.

Itapetininga consta com diversas
clínicas veterinárias com suporte de
laboratório, umas com menos ou-
tras com mais recursos, de forma a
que não há razão para os biomédicos
de nossa região se submeterem a
este problema.

O LACV - Laboratório de Análi-
ses Clínicas Veterinárias da POLIVET-
Itapetininga está equipado e
gabaritados para, virtualmente, todos
os exames, próprios ou
terceirizados, que os médicos vete-
rinários e seus clientes e pacientes ne-
cessitem, aqui mesmo em
Itapetininga.   (ihC)

Assim sendo, a juíza
considerou que o
CFBM extrapolou,
naquela resolução,
os limites de  seu di-
reito de atuação, ao
inovar a questão re-
ferente à possibilida-
de dos profissionais da

o infrator a detenção de

http://www.crmvsp.org.br/crmvsp/download/Decisão_Processo_200834000280763.pdf

LACV - Laboratório de Análises Clínicas VeterinárisLACV - Laboratório de Análises Clínicas VeterinárisLACV - Laboratório de Análises Clínicas VeterinárisLACV - Laboratório de Análises Clínicas VeterinárisLACV - Laboratório de Análises Clínicas Veterináris

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

Exames de sangue, fezes e urina, testes de anemia, hemoparasitoses bioquímica sérica para mamíferos, aves, répteis, amfíbios e peixes.Exames de sangue, fezes e urina, testes de anemia, hemoparasitoses bioquímica sérica para mamíferos, aves, répteis, amfíbios e peixes.Exames de sangue, fezes e urina, testes de anemia, hemoparasitoses bioquímica sérica para mamíferos, aves, répteis, amfíbios e peixes.Exames de sangue, fezes e urina, testes de anemia, hemoparasitoses bioquímica sérica para mamíferos, aves, répteis, amfíbios e peixes.Exames de sangue, fezes e urina, testes de anemia, hemoparasitoses bioquímica sérica para mamíferos, aves, répteis, amfíbios e peixes.

biomedicina trabalha-
rem com exames em

que a feitura de exames para animais
por biomédicos se caracteriza ExerExerExerExerExer-----
cício Ilegal de Medicina Vcício Ilegal de Medicina Vcício Ilegal de Medicina Vcício Ilegal de Medicina Vcício Ilegal de Medicina Veteri-eteri-eteri-eteri-eteri-
nária,nária,nária,nária,nária, sujeita às sansões de lei.

Interessante ressaltar comentá-
rio do próprio ofício: “Da mesma for-

dade.
Assim como

de outras profissões,
como da própria medi-
cina, o exercício Ilegal
de Medicina Veterinária

se considerada Cri-
me contra a Saúde

Pública , sujeitando

6 meses a 2 anos de prisão.

Tuberculose , Brucelose, Leptospirose
Exames de fezes (OPG e identificação)

Programas de leite e mastite
CAE - Artrite e Encefalite Caprina

Exames para:

- Leptospirose
- Leishmaniose

Exames terceirizados:

ZoonosesAnimais de CompanhiaPecuária

Cinomose, leptospirose,
hemoparastoses

 (doenças do carrapato)
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(15) 3275 3609(15) 3275 3609(15) 3275 3609(15) 3275 3609(15) 3275 3609

Locadora e Games

BINHO

Rua Felipe Abrahan Jubran 554Rua Felipe Abrahan Jubran 554Rua Felipe Abrahan Jubran 554Rua Felipe Abrahan Jubran 554Rua Felipe Abrahan Jubran 554

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

calcário

Venha conhecer a mais nova video
locadora e games do bairro

Vila Belo HorizonteVila Belo HorizonteVila Belo HorizonteVila Belo HorizonteVila Belo Horizonte
Com 200 títulos

Horário:
Das 11 as 22 horas

Otite - Mitos e VOtite - Mitos e VOtite - Mitos e VOtite - Mitos e VOtite - Mitos e Verdadeserdadeserdadeserdadeserdades
JPI JPI JPI JPI JPI - O que é Otite ?- O que é Otite ?- O que é Otite ?- O que é Otite ?- O que é Otite ?
Dr Raoní:  É o nome

médico que se dá a inflama-
ção do ouvido. Trata-se de
um processo normalmente
infeccioso, causados por bac-
térias ou fungos, normal-
mente por acúmulo de suji-
dades.

JPIJPIJPIJPIJPI - Como se pega? - Como se pega? - Como se pega? - Como se pega? - Como se pega?
Quando o ouvido do

animal encontra-se sujo, isto
propicia o desenvolvimento
de microorganismos em seu
interior. A cera auricular, as-
sociada à sujeira que se acu-
mula gera um ambiente favo-
rável ao desenvolvimento
bacteriano.

JPIJPIJPIJPIJPI - Como se evi- - Como se evi- - Como se evi- - Como se evi- - Como se evi-
ta?:ta?:ta?:ta?:ta?:

JPI entrevista Dr Raoní Canal sobre  a doença dos ouvidos.
Para se evitar que este

quadro se estabeleça deve-se
manter a higiene dos ouvidos
do animal, lavando-os.

Em um ambiente limpo
as bacterias e fungos não en-
contraram forma de se de-
senvolver.

JPIJPIJPIJPIJPI - Deve-se colo- - Deve-se colo- - Deve-se colo- - Deve-se colo- - Deve-se colo-
car algodão no ouvido decar algodão no ouvido decar algodão no ouvido decar algodão no ouvido decar algodão no ouvido de
cães para banha-los?cães para banha-los?cães para banha-los?cães para banha-los?cães para banha-los?

Não. Isto é um mito,
bastante antigo. Os bons pro-
fissionais há muitos anos dei-
xaram de recomendar este
mal hábito. Hoje, está clara-
mente provado que o ouvi-
do deve, sim, ser lavado e
limpo.

Quando se coloca o al-
godão em um ouvido sujo,

acumula-se a sujeira, empur-
rando-a para o fundo, favo-
recendo, em muito, o cres-
cimento de micro-organis-
mos e as otites.

Por outro lado, quando
se lava o ouvido, conforme a
recomendação da melhor
técnica, removendo a sujei-
ra e excesso de cera, não se
permite o crescimento des-
tes microorganismos, evitan-
do a otite.

Quando alguém falar
que não se deve higienizar o
ouvido do seu pet, pergunte
à pessoa se ela higieniza o
dela. A mesma regra vale
para os animais de estimação.

Não precisa de muita
explicação, o que inflama

mais, um ouvido limpo e la-
vado ou um sujo com algo-
dão ao banho?

JPIJPIJPIJPIJPI - Como  tratar a - Como  tratar a - Como  tratar a - Como  tratar a - Como  tratar a

prejudiciais à saúde, quer hu-
mana, quer animal, a falta
dela, SIM.SIM.SIM.SIM.SIM.

Dúvidas 9711 7176.

otite ?otite ?otite ?otite ?otite ?
O pri-

meiro passo
para qualquer
tratamento é
buscar orien-
tação de um
médico veteri-

JPIJPIJPIJPIJPI - Algum outro co- - Algum outro co- - Algum outro co- - Algum outro co- - Algum outro co-
mentário?mentário?mentário?mentário?mentário?

Sim, lembre-se que a
higiene e limpeza nunca são

ro passo para o tratamento
de uma infecção, seja ela qual
for, é sempre a higieninação
do local afetado. As otites
não são excessões.

nário gabaritado e
competente.

Durante meu
curso na Veterinária
da USP, vimos diver-
sas formas de trata-
mento, mas em
todas, o primei-

Criação de CuriósCriação de CuriósCriação de CuriósCriação de CuriósCriação de Curiós
Entrevista: Sr. André Luiz Fontes Vidal ,

presidente da ACPCIR - Associação de Criadores
de Pássaros Silvestres de Itapetininga e Região.

 JPIJPIJPIJPIJPI: : : : : Com sua experiên-
cia, qual o primeiro passo para
que se inicie uma criação legal
de pássaros silvestres?

Efetuar o cadastro junto
ao IBAMA, órgão controlador
da criação de pássaros silves-
tres. Existe associações como
a ACPSIR para intermediar esse
cadastro.

JPIJPIJPIJPIJPI::::: E o custo?

 Hoje a taxa anual do
IBAMA é R$ 30,00 e a taxa anu-
al da ACPSIR é R$ 80,00.

JPIJPIJPIJPIJPI: : : : : Qual a importância
da legalização do criatório?

Primeiro, estar de acor-
do com a lei, pois ter uma ave
sem registro é crime.

JPIJPIJPIJPIJPI: Qual a importância
de se ter a assistência de um
médico veterinário especializa-

do?
A criação de qualquer ave

requer cuidados com sua saú-

to com Sr. João Carlos Macha-
do Pontes, fone 3511-6965,
Bairro Jardim Brasil, Rua São
Pedro, 117,(Benedito

pegue prática, e acredita que
saiba o que está fazendo, exis-
tem coisas, como exames de
fezes, necessários de tempos
em tempos,  que sempre se-

vem procurar? End. e fones.Os
interessados a se associarem a
ACPSIR é só entrar em conta-

de, e a pessoa mais
indicada para isso é um
médico veterinário
especializado em
aves. 

J P I :J P I :J P I :J P I :J P I :
Aos inte-
ressados,

a quem de-

Rua Dr Coutinho 678 Centro Itapetininga

Fones (15) 3273 2714  e 9152 0753Fones (15) 3273 2714  e 9152 0753Fones (15) 3273 2714  e 9152 0753Fones (15) 3273 2714  e 9152 0753Fones (15) 3273 2714  e 9152 0753

Rações bovinos, eqüinos, cães, gatos,
aves ornamentais, produtos veterinários

Agropecuária
SelariaSelariaSelariaSelariaSelaria

ZITANE
Ao lado do ShoppingAo lado do ShoppingAo lado do ShoppingAo lado do ShoppingAo lado do Shopping

José Luiz e CristianeJosé Luiz e CristianeJosé Luiz e CristianeJosé Luiz e CristianeJosé Luiz e Cristiane

Sr. André Luiz Fontes Vidal

rão impor-
tantes, e
que dispo-
mos aqui
mesmo em
Itapetininga.

Monteiro de Carvalho).
JPIJPIJPIJPIJPI: : : : :  E sobre o convê-

nio da ACPCIR com a clínica ve-
terinária?

A idéia  da associação é
oferecermos, aos associados,
uma prestação de serviço sé-
ria, competente a um preço ra-
zoável.  Conseguimos que os
profissionais da policlínica nos
atendessem com desconto de
50% foi realmente uma vanta-
gem importante para o associ-
ado.

Por mais que o criador



Sindicato RuralSindicato RuralSindicato RuralSindicato RuralSindicato Rural
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Kits DiagnósticoKits DiagnósticoKits DiagnósticoKits DiagnósticoKits Diagnóstico

Ultrassom HitachiUltrassom HitachiUltrassom HitachiUltrassom HitachiUltrassom Hitachi

PPPPParceiros arceiros arceiros arceiros arceiros Polivet ItapetiningaPolivet ItapetiningaPolivet ItapetiningaPolivet ItapetiningaPolivet Itapetininga na 40 na 40 na 40 na 40 na 40ª ª ª ª ª  Expoagro Expoagro Expoagro Expoagro Expoagro

HéliovetHéliovetHéliovetHéliovetHéliovet
 Nitrogênio Líquido Nitrogênio Líquido Nitrogênio Líquido Nitrogênio Líquido Nitrogênio Líquido

(17) 9773 1526(17) 9773 1526(17) 9773 1526(17) 9773 1526(17) 9773 1526

Pela primeira vez na história uma clínica veterinária na  Expoagro
Nosso convite: seja bem vindo e entre !!!Nosso convite: seja bem vindo e entre !!!Nosso convite: seja bem vindo e entre !!!Nosso convite: seja bem vindo e entre !!!Nosso convite: seja bem vindo e entre !!!

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

Caro Amigo e Cliente,
A POLIVET-Itapetininga, empre-

sa líder do mercado, representa um
terço do serviço de clínicas veteriná-
rias de nossa cidade, de acordo com
a pesquisa de mercado realizada pela
IPP em 2007/2008.

Por esta liderança e parceria
com importantes empresas é que
fomos convidados a participar da 40ª
Expoagro de Itapetininga.

É a primeira vez que uma clíni-
ca veterinária se expões  na feira,
que, este ano, realizar-se-á entre os
dias 16 e 26 de abril próximo. 

Os preparativos estão em ple-

no vapor, a organi-
zação da equipe da
policlínica está à
toda para se pro-
gramar na recep-
ção dos amigos
durante esta pró-
xima Expoagro.

Várias peças de anatomia foram
montadas, demonstrando diversas
técnicas diferentes de cirurgias orto-
pédicas.

Serão apresentadas opções de
controles de ratos e mosquitos, por
ultrassom; diferentes de kits exames:
cinomose, dirofilária, parvovirose,

e x a m e s
de bru-
c e l o s e
para ca-
chorros,
rotavírus.
Para os
gatinhos

testes para FIV (Feline
Imunodefiocience Virus - a AIDS
Felina) e para FeLV - Feline Leukemia
Virus (Leucemia viral Felina).

O Laboratório Hertape Calier
escolheu a policlínioca como parcei-
ros para apresentarmos o problema
e a solução para a Doença de Calazar,

a Leishmaniose visceral canina e hu-
mana (uma zoonose). Cadastrare-
mos clientes para o teste de ração
da  PremieR Fórmula.

Apresentaremos os microchips,
para identificação animal, entre ou-
tras atrações.

Assim, é  com grande alegria e
satisfação que nossa equipe convida
você e sua família para nos visitar
e prestigiar a festa com sua presen-
ça, junto ao nosso estande. Estare-
mos no Ponto 06, Rua 16, Quadra
G, que fica na frente do Galpão Co-
mercial, veja foto acima.

Equipe POLIVET-Itapetininga

 “I Ciclo de Atualizações em Medicina V “I Ciclo de Atualizações em Medicina V “I Ciclo de Atualizações em Medicina V “I Ciclo de Atualizações em Medicina V “I Ciclo de Atualizações em Medicina Veterináriaeterináriaeterináriaeterináriaeterinária
 promovido pela  promovido pela  promovido pela  promovido pela  promovido pela POLIVET-Itapetininga”POLIVET-Itapetininga”POLIVET-Itapetininga”POLIVET-Itapetininga”POLIVET-Itapetininga”

Convite PConvite PConvite PConvite PConvite Palestra Técnicaalestra Técnicaalestra Técnicaalestra Técnicaalestra Técnica

    No pretérito, Dr Canal, en-
quanto presidente da  Associação de
Médicos Veterinários de Itapetininga
e Região, e Delegado do Conselho
Regional de Medicina Veterinária, por
uma década, promoveu oito ciclos
anuais de atualização em temas da
Medicina Veterinária.

Itapetininga chegou a receber
250 Médicos Veterinários para a pa-

lestra de Dr Macruz -IBSP- sobre
Leucoencefalomalácia Equina.

Hoje estamos retomando a ati-
vidade  social-científica.

Temos o prazer de comunicar
aos interessados, clientes de nossa
policlínica e das demais, aos colegas
médicos veterinários e  suas equipes,
palestra aberta,  palestra aberta,  palestra aberta,  palestra aberta,  palestra aberta,   que, a partir da
parceria realizada junto à HertapeHertapeHertapeHertapeHertape

CalierCalierCalierCalierCalier, conquistamos  a presença da
colega Médica Veterinária CatherineCatherineCatherineCatherineCatherine
ZambelZambelZambelZambelZambel, para ministrar uma interes-
sante  palestra sobre

Trata-se de uma doença, trans-
mitida pelo Mosquito Palha, e que
utiliza vários animais como reserva-
tório, incluindo o cão.

Testes positivos para cão indi-

cam a eutanásia compussória.
O evento terá lugar à 40ª

Expoagro, junto ao estande da
POLIVET-Itapetininga, de frente ao
Galpão Comercial,  no domingo, dia
26, às 16 horas.

O evento é gratúito, mas as re-
servas são necessárias, realizadas
com Sra. Sandra Canal pelos telefo-
nes (15) 9772 8067, ou na POLIVET-
Itapetininga, pelo 3272 1991 ou
3272 6992.

Reservas podem ser feitas no
estande da policlínica, durante a 40ª
Expoagro. (ihC)

“Calazar” -
Leishmaniose

Visceral Mosquito Palha
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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 SUSTENTÁVEL  ”O LEITE COMO NEGÓCIO SUSTENTÁVEL  ”O LEITE COMO NEGÓCIO SUSTENTÁVEL  ”O LEITE COMO NEGÓCIO SUSTENTÁVEL  ”O LEITE COMO NEGÓCIO SUSTENTÁVEL” - P” - P” - P” - P” - Palestrante:alestrante:alestrante:alestrante:alestrante:
Sr. Nivaldo Michetti – Produtor de leite – Santana do Itararé - PR - Local: TLocal: TLocal: TLocal: TLocal: Tatersal deatersal deatersal deatersal deatersal de
Leilões do RLeilões do RLeilões do RLeilões do RLeilões 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: “ “ “ “ “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)

14:00 às 16:00 horas: “PRESERVAÇÃO DO SOLO E AUMENTO DE PRODUTIVIDADE”
PPPPPalestrante: alestrante: alestrante: alestrante: alestrante: Sr. Manoel Henrique Pereira “Nonô Pereira”. Local: Tatersal de Leilões do
Recinto de Exposição “Acácio de Moraes Terra”
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Campanha Leishmaniose  da Campanha Leishmaniose  da Campanha Leishmaniose  da Campanha Leishmaniose  da Campanha Leishmaniose  da POLIVET-ItapetiningaPOLIVET-ItapetiningaPOLIVET-ItapetiningaPOLIVET-ItapetiningaPOLIVET-Itapetininga
Zoonose (doença transmitida entre homens e animais)  tem levado  cães a serem sacrificados no Brasil, no planeta.

Doença endêmica na
região noroeste do Estado de
São Paulo, a leishmaniose
visceral avança cerca de 30
quilômetros por ano em di-
reção à capital, o que provo-
cou alerta do Ministério Pú-
blico Estadual a todos pro-
motores da área cível sobre

senta duas formas, a  visceral,
chamada de  Calazar, e  a
tegumantear, que inclui a Úl-
cera de Bauru. É uma
zoonose ( (doença transmi-
tida entre homens e animais)

Apresenta al-
tos índices de
mortalidade e
é transmitida

selvagens.
Na área urbana, cão

doméstico  é um importante
reservatório, guarda a doen-
ça e a transmite ao mosqui-
to, que a passa aos humanos,
motivo pelo qual, quando seu

exame resuta positivoositivoositivoositivoositivo
é indicado a eutanásiaeutanásiaeutanásiaeutanásiaeutanásia

os riscos da
doença e a ne-
cessidade de
controle de
c ã e s
infectados. A
sombra da
leishmaniose,
que segue tra-
çado semelhan-
te ao do Rio
Tietê, pode ser
medida pelo
aumento dos municípios
atingidos, do número de ca-
sos e da taxa de letalidade.

No boletim de setem-
bro do Centro de Vigilância
Epidemiológica, 433 das 645
cidades paulistas foram clas-
sificadas como áreas “vulne-
ráveis” à doença, sendo que
em 91 desses municípios já
foi encontrado o inseto trans-
missor, o mosquito-palha.
Com taxa de letalidade em
torno de 7% no Estado, em
2008, a leishmaniose visceral
provoca febre descontínua (e
duradoura), fraqueza, perda
de apetite, complicações no
baço, fígado e medula óssea,
entre outros sintomas.
Quanto mais rápido o diag-
nóstico, menor a chance de
a doença evoluir a um qua-
dro grave, levando à morte
ou deixando seqüelas. As in-
formações são do Jornal da
Tarde

A Leishmaniose apre-

, causada pelo
protozoár io
Le i shman ia .

por flebótomos. No Brasil o
mosquito palha (foto) é res-
ponsabilizado por sua trans-
missão.

O Ministério da Saúde
informa a ocorrência de 2 a
3 mil casos de Leishmaniose
Visceral por ano. Estima-se
que, para cada caso humano,
há uma média de 200 cães
infectados..

Reservatórios são ani-
mais que não necessariamen-
te adoecem, mas contami-
nam outros mosquitos, difi-
cultando o controle e
erradicação da doença. Estão
entre os reservatórios
gambás, tatus, canídeos, ro-
edores, primatas, preguiça,
porém encontram manifes-
tações e sintomatologia
visceral entre os homens,
equideos , asininos,  canídeos,

(sacrifício) compulsório do
animal.

Sintomas da forma cani-
na

A doença pode se apre-
sentar em duas formas, a for-
ma tegumentar que inclui a
chamada de Úlcera de
Bauru) ,  e a forma visceral, a
mais grave, e letal se não tra-
tada.

A doença no cão pode
não manifestar sintomas em

Vacine seu cão antes
que ele se torne um
problema de saúde

pública e  tenha de ser
sacrificado!!

MosquitoMosquitoMosquitoMosquitoMosquito
PPPPPalhaalhaalhaalhaalha

até 4 anos. Os pacientes com
sintomas podem apresentar
pequenas manifestaçõies,
como simplesmente perda
de peso e pelo opaco, sinais
muito inespecíficos, ou sinais
evidentes, que incluem alte-
rações cutãneas (falta de
pelo, eczema, onicogrifose (

cinomose, como no caso das
lesões de pele ao redor dos
olhos, a caquexia ( (emagre-
cimento progressivo do pa-
ciente), hiperqueratose
(engrossamento da pele dos
coxins ( as almofadinhas das
patas). Podem apresentar úl-
ceras com aspecto de quei-
madura, nódulos no sub
cutãneo, e erosões mais fre-
quentes nas orelhas e nariz.

Problemas renais são
encontrados frequêntes.

Diagnóstico
O teste parasitoilógico

mais utililado pelos Médicos
Veterinários é pela
identificvação micrioscópica
das formas amastigotas, a par-
tir de lâminas de esfregaço de

para o parasita, porém nos
estágios iniciais os testes po-
dem resultar negativos.

Prevenção e controle
Controla-se o vetor

(mosquito palha) no meio
ambiente, e nos animais, uti-
lizando coleiras e repelentes
de insetos.

A Imunoprofilaxia é
considerada a forma mais efi-
caz no controle de leishmania
visceral canina por proteger
o animal da doença e impe-
dir que se torne um reserva-
tório do parasita, evitando as-
sim que o cão se torme um
risco para a saúde dos huma-
nos.

que é a queda das
unhas), perda de
peso, inflamações
oftálmicas.

Em certos as-
pectos a Leish-

aspirados de medula óssea ou
de linfonodos.

Métodos sorológicos

maniose pode se
parecer com a

detectam os
anti corpos
específicos
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Sua moda na moda

Rua Cel. Pedro Dias
 Batista 1595

3271 20593271 20593271 20593271 20593271 2059
Moda e Acessório

Condição de validade: somente para pagamentos à vista, em dinheiro, valido até 30 dias após a edição deste jornal. Cupom não cumulativo.Condição de validade: somente para pagamentos à vista, em dinheiro, valido até 30 dias após a edição deste jornal. Cupom não cumulativo.Condição de validade: somente para pagamentos à vista, em dinheiro, valido até 30 dias após a edição deste jornal. Cupom não cumulativo.Condição de validade: somente para pagamentos à vista, em dinheiro, valido até 30 dias após a edição deste jornal. Cupom não cumulativo.Condição de validade: somente para pagamentos à vista, em dinheiro, valido até 30 dias após a edição deste jornal. Cupom não cumulativo.

Glitter
15% Leve este cupom

  ganhe desconto

Não Cumulativo, válido até 10/05/2009

10% Leve este cupom
  ganhe desconto

Não Cumulativo, válido até 10/05/2009

Itapetininga

    
    

TTTTTonercomonercomonercomonercomonercom

Rua Virgílio de Rezende 1160 (em frente á Sabesp)

Manutenção em computadores,
Peças de acessórios de informártica,
Recargas de toner e cartuchos, impressoras.

Fone: (15)

3373 3237

50%
Leve este cupom

  ganhe desconto no
primeiro mês

Não Cumulativo, válido até 10/05/2009

    

Vida com Qualidade
Academia Atividade

Rua Cesar Eugênio Piedade 260 - Jardim Italia  Fone: 3271 2664
Horários das 6h 30min  às 22 hs

15% Leve este cupom
  ganhe desconto

Não Cumulativo, válido até 10/05/2009

    

Fone: (15)Fone: (15)Fone: (15)Fone: (15)Fone: (15)

3275 17783275 17783275 17783275 17783275 1778

Horários:
Segunda a Quinta das 9h às 21h
Sexta e Sábado das 9h às 23h

Domingo e Feriados das 10h às 21h

Rua Quintino Bocaiuva, 571 - Centro - Itapetiniga SP

$  $  $  $  $  $  $     Cupom desconto   JPI   $  $  $  $  $  $  $
        

Um recorte deste jornal que vale dinheiro

Leishmaniose - VLeishmaniose - VLeishmaniose - VLeishmaniose - VLeishmaniose - Vacina, a Melhor Forma de Pacina, a Melhor Forma de Pacina, a Melhor Forma de Pacina, a Melhor Forma de Pacina, a Melhor Forma de Prevenção !!revenção !!revenção !!revenção !!revenção !!
Esquema de Vacinação

Para se evitar a Leishmaniose,
ou Calazar, o controle é muito rigo-
roso, pois se refere a uma zoonose,
ou seja, os cães podem transmitir o
parasita aos mosquitos que transmi-
tirão aos homens, assim, não pode-
mos simplesmente aplicar uma vaci-
na no animal sem saber se a este
está, ou não, contaminado.

Assim, o protocolo estebelecido
pelo MAPA - Ministério da Agricultu-
ra -, consiste em, antes de vacinar,
realizarmos um teste diagnóstico,
confirmando que o paciente não seja
portador.

Uma vez o exame resultando
negativo, caberá ao Médico Veteri-
nário aplicar-lhe as 3 doses iniciais da
vacina, que serão reforçadas 12 me-
ses após a plicação da primeira dose.

Um procedimento simples, que
pode salvar muitas vidas.

Microchip
Para termos a certeza de que o

paciente apresentado seja exatamen-
te aquele de quem fizemos o exame,
é necessário uma identificação pre-
cisa.

reço, as últimas vacinas mi-

Utilizamos para este
fim os microchips, que
são células de identifica-
ção, aproximadamente
do tamanho de um grão
de arroz, introduzidas
debaixo da pele do cão,
e que emitem um sinal
que a leitora pode captar.

Cada microchip
emite, como sinal, um número, que
pode ser captado por uma leitora.

Como suporte complementar,
preparamos um cartão inteligente, no
qual podemos gravar, eletronicamen-
te, os principais dados da vida daque-
le animal, como por exemplo, o
nome dos proprietários, e seu ende-

nistradas e até um caso
de alergia ou
ideossincrasia que o paciente porte.

No caso, os chips e o car-
tão não são uma necessidade
apenas para os animais que
receberão  a vacina de
Leishmania, mas a todos os
animais cujos clientes querem
identifica-los com certeza,
muito úteis como no exem-

vio, ou mesmo roubo do
animal, e que o dono o

reencontre. Detalhe é que
um paciente chipado, que fuja
de casa, pode ter seu dono lo-
calizado pela simples leitura do
chip, já que  todos os
microchips  são cadatrados
na Internet, mas onde com-
prar os chips e o cartão?

plo de um caso de extra-

Polivet - Itapetiniga
A policlínica, na Vila

Rosa, também em função
da 40ª Expoagro de Itapetininga,

trouxe mais esta tecnologia para nos-
sa região. Dispõe aos amigos e clien-
tes tanto o Kit Leishmania (compos-
to pelo exame, microchip, cartão e
as 3 vacinas), como  a
microchipagem e o  cartão inteligen-
te, independente do esquema co-
mentado.

Um microchip é indolor, apesar
do pequeno incômodo da
aplicação, e tem durabilida-

de de mais de 20 anos, sem
manutenção, indica exata-

mente quem é o animal em
questão, além de possibilitar o

encontro de seu dono, em caso
de fuga, independente de onde te-

nha fugido, mesmo que em uma
viegem
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Coluna:
Produção Sustentável

Sandra  Regina Bertelli Canal,
Diretora Executiva

Água e seu ConsumoÁgua e seu ConsumoÁgua e seu ConsumoÁgua e seu ConsumoÁgua e seu Consumo

Na agricultura: deve-se
observar o período certo
quando cada planta deve re-
ceber irrigação; os horários
quando a evaporação é me-
nor, também é muito impor-

tante, não se deve aplicar
água em excesso. Em nossa
agricultura cerca de 60% da
água utilizada é desperdiçada
por não se observarem al-
guns quesitos simples e fáceis

de serem realizados. Uma
das técnicas de racionamen-
to de água na agricultura é a
irrigação pelo gotejamento.

Na indústria: podemos

tor de essencial de economia.
Na residência: o uso ra-

cional da água pode ser feito
de forma simples e eficaz.
Para tanto, é preciso apenas
dar o primeiro passo. Come-
çar com coisas bem simples,
como reutilizar a água de la-
vagem de roupa para lavar os
quintais. Não deixar tornei-
ras e canos vazando. Regar
plantas e jardins somente no
período da manhã ou final da
tarde. Lavar os carros even-
tualmente. Não lavar calça-
das, somente varrer. Trocar

as válvulas de descargas para
caixas acopladas em vasos sa-
nitários, o efeito é o mesmo
e são muito mais econômi-
cas.

A conscientização e
educação do povo são fun-
damentais para o bom uso de
nossa água. Não podemos
pensar somente no hoje,
mas sim, no amanhã.

Como será o futuro
para nossos descendentes
sem água? Você se imagina
sem água no seu dia-a-dia?

Sandra Canal

economizar água reutili-
zando-a. Muitas indústrias
possuem eficaz processo de
reciclagem da água. Além dis-
to, podemos fazer um siste-
ma de captação da água da
chuva. Reutilizar a água por
recirculação, ou seja, para la-
vagem das instalações atra-
vés de água já utilizada por
outro setor é também um fa-

O que fazer? Qual o papel do cidadão em relação
ao consumo?

Orgânica - Homeopatia VOrgânica - Homeopatia VOrgânica - Homeopatia VOrgânica - Homeopatia VOrgânica - Homeopatia Veterináriaeterináriaeterináriaeterináriaeterinária
Animais de produção tratando  carrapatos com

homeopatia?Algumas coisas me
impressionam mais que ou-
tras. Veja o exemplo do  tra-
tamento de carrapatos
com homeopatia, como
pode ??

É muito interessante,
pois, pelo princípio da
homeopatia, similia similibus
curantur” o que significa di-
zer que os semelhantes são
curados pelos semelhantes,
assim, se você pegar uma
coleção de carrapatos de
bovinos, ou seja, da espé-
cie Boophilus microplusBoophilus microplusBoophilus microplusBoophilus microplusBoophilus microplus
e fizer um nosódium ( um
tipo de vacina da
homeopatia feita com o
próprio agente causal,
como no caso do pulgão
das couves), e der ao s bois,
eles gerarão uma certa “in-
tolerância” do carrapato.  É
como se, para o parasita,
houvessem milhares e mi-
lhares de carrapatos no boi,
e assim ele, carrapato, de-
siste de parasitar este ani-
mal.

O carrapato, dinami-
zado ( quer dizer que é
masserado e diluído várias
vezes) é colocado em uma
porção de açúcar que será
fornecida aos animais.

O “pior” de tudo é
que, as experiências mos-

tram que realmente funcio-
na, ainda com um lucro de
ser muitíssimo mais barato
que os venenos para o car-

A l g u n s
de nossos clientes ( de fazen-
das) vinham sem saber o que
fazer, já que  estes parasitas
estão se tornando cada vez
mais resistentes aos venenos
carrapaticidas. Nossa indica-
ção é testarem  Orgânica Pa-
rasitas.

Estimulac H -Estimulac H -Estimulac H -Estimulac H -Estimulac H -Medica-
mento homeopático para
estimular a produção de lei-
te e prevenir mastites;

Orgânica Mastites Orgânica Mastites Orgânica Mastites Orgânica Mastites Orgânica Mastites -
tratamento preventivo e cu-
rativo de mastites;

Organica Leite -Organica Leite -Organica Leite -Organica Leite -Organica Leite - esti-
mula  a  produção de leite,
aumentando a digestão e as-
similação de alimentos;

Orgânica POrgânica POrgânica POrgânica POrgânica Parasitas -arasitas -arasitas -arasitas -arasitas -
controle de ectoparasitas;

Orgânica Engorda -Orgânica Engorda -Orgânica Engorda -Orgânica Engorda -Orgânica Engorda -
elhora o ganho de peso;

Orgânica VOrgânica VOrgânica VOrgânica VOrgânica Verrugas -errugas -errugas -errugas -errugas -
prevene e cura a
papilomatose  bovina;

Orgânica Entérico -Orgânica Entérico -Orgânica Entérico -Orgânica Entérico -Orgânica Entérico -
Tratamento das diarréias e in-
fecções pulmonares;

Orgânica FertilidadeOrgânica FertilidadeOrgânica FertilidadeOrgânica FertilidadeOrgânica Fertilidade
utilizado para o incremen-
to da fertilidade;

Orgânica EstresseOrgânica EstresseOrgânica EstresseOrgânica EstresseOrgânica Estresse
----- contrale e reduz o
estresse ;

Orgânica VOrgânica VOrgânica VOrgânica VOrgânica Vermes-ermes-ermes-ermes-ermes-
medicação auxiliar no con-
trole de verminose;

Orgânica TOrgânica TOrgânica TOrgânica TOrgânica Traumas  -raumas  -raumas  -raumas  -raumas  -
Medicamento homeopático
indicado no traumatismo fí-
sico em bovinos, caprinos e
ovinos, equinos, suínos, cãescãescãescãescães
e gatos.e gatos.e gatos.e gatos.e gatos.

Os produtos homeopá-
ticos não destroem a nature-
za, não poluem. O criador
economiza com medicamen-
tos, o leite e a carne dos ani-
mais é melhor aproveitada,
pois o rebanho estará preve-
nindo da mastite e mamite.

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

Dúvidas, entre em con-
tato com a redação JPI.

rapato.

TTTTTorneio Sabão Caseiroorneio Sabão Caseiroorneio Sabão Caseiroorneio Sabão Caseiroorneio Sabão Caseiro
A equipe da POLIVET-

Itapetininga está  organizando
o Primeiro Torneio de Sabão
Caseiro de Itapetininga, con-
forme anunciou a Rádio Glo-
bo .

Desde 2007 o JPI man-
tém um projeto de   troca de
óleo usado por barras de sa-
bão, sendo que a sede da
policlínica  se  tornou um
posto de troca.

Um litro de óleo joga-
do no esgoto envolve um
milhão de litros de água para
a bio degradação...

A idéia é solicitarmos
aos cidadãos que nos enviem
receitas de sabão caseiros,
acompanhados por um volu-
me, exemplo de amostra do

sabão, exatamente de acor-
do à receita. Os argumentos
do concurso serão: a) quali-
dade do sabão enquanto lim-
pador; b) custo da receita,
sendo valoradas as receitas
menos onerosas; c) simplici-
dade de produção, sendo
valorados a menor necessi-
dade de equipamentos; d)
qualidades organolépticas:
aparência estética, cor, odor,
consistência; e) volume de
óleo retirado de circulação
no feitio de um quilograma
de sabão.

É um projeto ecológico
e de melhoria de qualidade de
vida para as famílias e ani-
mais...

Pretendemos colocar
como prêmio uma publica-
ção da foto e receita dos ga-
nhadores, embora , entenda-
mos que, prêmios materiais

seriam muito
mais atraen-
tes.(ihC)
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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
ATIVIDADE

BINHO
CÃO

COMPAIXÃO
DESCONTO

ETICA
EXAME

GLITTER

ORGANICA
POLIVET

RESPEITO
TONER.COM

VACINA
VALE

VETERINÁRIO

Acordei com uma forte ressaca
e do lado da cama tinha um copo
d'água e duas aspirinas.

Olhei em volta e vi minha roupa
passada e pendurada. O quarto esta-
va em perfeita ordem. Havia um bi-
lhete de minha mulher:

 - Querido, deixei seu café pron-
to na cozinha. Fui ao Supermercado.
Bjs.

  Desci e encontrei uma mesa
cheia, café esperando por mim. Per-
guntei ? minha filha:

    - O que aconteceu ontem?
    - Bem, Pai, você chegou às 3

da madrugada, completamente bêba-
do, vomitou no tapete da sala, que-
brou móveis, urinou na cristaleira, fez
estragos até chegar no quarto.

   - E por que está tudo arruma-
do, café preparado, roupa passada,
aspirinas para a ressaca e um bilhete
amoroso da sua mãe?

   - Bem, é que mamãe o arras-
tou até a cama e, quando ela estava
tirando a sua calça, você gritou:

   NÃO FAÇA ISSO MOÇA, EU
SOU CASADO, AMO MINHA ES-
POSA, SOU FIEL A ELA!!

Encher a cara - R$ 70,Encher a cara - R$ 70,Encher a cara - R$ 70,Encher a cara - R$ 70,Encher a cara - R$ 70,
móveis destruídos - R$ 1200,móveis destruídos - R$ 1200,móveis destruídos - R$ 1200,móveis destruídos - R$ 1200,móveis destruídos - R$ 1200,
café da manhã - R$ 20,00café da manhã - R$ 20,00café da manhã - R$ 20,00café da manhã - R$ 20,00café da manhã - R$ 20,00
dizer a frase certa no momentodizer a frase certa no momentodizer a frase certa no momentodizer a frase certa no momentodizer a frase certa no momento
certo... NÃO TEM PREÇO!certo... NÃO TEM PREÇO!certo... NÃO TEM PREÇO!certo... NÃO TEM PREÇO!certo... NÃO TEM PREÇO!

Remetida por

Dra. Marina Osti Maia- MV.

Amor Não tem Preço

(enviada por André Vidal)
Nono prestes a morrer, no hos-

pital, mandou chamar para se despe-
dir, os filhos, netos e bisnetos, que vi-
eram de todos os cantos do mundo.

Os médicos deixaram que os pa-
rentes levassem-no para a sua casa,
para cumprir seu último desejo: O de
morrer em casa, ao lado de seus que-
ridos. Foi para o quarto e as visitas
foram se despedindo em seu derra-
deiro momento.De repente o Nono
sentiu um aroma maravilhoso que vi-
nha da cozinha. Era a Nona tirando do
forno uma fornada de pastiére de grani
italiani. Os olhos do Nono brilharam e
ele se reanimou. Então, o Nono pediu
ao bisneto que estava ao lado da cama
dele:

-’Piccolo mio, vai na cojina e pede
um pedaxo de pastiére pra Nona.’

O guri foi e voltou muito rápido.
-’E o pastiére ?’ - perguntou o

Nono.
-’A Nona disse que no !’
-’Ma per que no, porca miséria,

ma que vecchia desgraciata! Que falô?’
’A Nona disse que é pro veló-

rio!!!!

Família Italiana

Um grupo de 27 supostos
estelionatários foram presos pelo
golpe da lista Telefônica.

O grupo se especializou em li-
gar para empresas que se
encontramam nas diversas listas
telefônocas, cobrando débitos de
propaganda inexixtentes.

Em telefonema, a empresa era
induzida a pagar valores de débitos
inexistentes, sob ameaça de  protes-
to em cartório.

Os criminosos informavam nú-
mero de conta corrente e valor a ser
pago, evitando a inclusão do nome
da empresa no SERASA.

Vinte e sete pessoas foram pre-
sas nesta quarta-feira dia 08, em Cam-
pinas, a 93 km de São Paulo, sob acu-

sação de aplicar o “golpe da lista te-
lefônica”.

A polícia chegou até o escritó-
rio do grupo por meio de uma de-
núncia feita por uma empresa de ou-
tro estado. Os presos foram levados
para a Delegacia de Investigações
Gerais (DIG) de Campinas.

A POLIVET-Itapetininga por di-
versas vezes recebeu os telefone-
mas, mas os criminosos não
possuiam o número do CNPJ da
empresa, ou nome dos responsáveis,
portanto os pagamentos não se pro-
cessaram.

Fica o aviso, aos amigos, cuida-
do para não  cair em mais este
goilpe.

 (ihC)

Polícia prende 27 suspeitos
“Golpe da Lista T“Golpe da Lista T“Golpe da Lista T“Golpe da Lista T“Golpe da Lista Telefônica”elefônica”elefônica”elefônica”elefônica”

Encontre onde se encaixa cada palavra

ADIANTE
AISTORICO
AMARELO
ARCAICO
ESMERALDA
LORIS
MARAVILHA
MARE
MULO
ORNALENTAL
OVO

Resposta do
número
anterior:

PATO
POLIVET
PORCO
REAL
REUMA
COMEM
TOADA
VEADO
IMPRESSO
ORNITORRINCO
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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, expres-
são de veracidade.   A Redação mantém os originais destes depoimentos arquivados.

Sempre que estes depoimentos se referem a reclamações sobre a qualidade dos serviços prestados
por colegas, médicos veterinários, seus nomes tem sido mantidos em sigilo. Este jornal está sempre à
disposição dos clientes para se expressarem sobre assuntos ligados à Medicina Veterinária.

Policlínica Cardiologia & Odontologia Veterinária
Uma empresa eco-consciênte

Consultas, vacinas, cirurgias, internações, hotel, atendimento a fazendas e zoológicos

Oftalmologia Veterinária Odontologia Veterinária LACVLACVLACVLACVLACV - Laboratório de Análises
Clínicas Veterinárias

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

*Teste de Shirmer (produção de lágrimas),
*Exame de Jones (ducto lacrimal)

*Teste fluoresceína (úlceras de córnea)
*Medição da PIO (Glaucoma)

*Exame de fundo de olho (higidez de componen-
tes)

Dispomos de oftalmo-ecografia (ultrassom do olho)

Cinco exames principais - uma consulta

Translado Diagnóstico por
Imagem

Raio X
Ultrassom

Levando seu animal

Dispomos de ultrassom odontológico

Cardiologia Veterinária
Raio X da silhueta cardíada

Dispomos de ecocardiograma
 ECG -

Exames de sangue, fezes e urina,
testes de anemia,

hemoparasitoses bioquímica sérica

Pecuária Animais de
CompanhiaTuberculose ,

Brucelose,
Leptospirose

Exames de fezes
(OPG e identificação)
Programas de leite e

mastite
CAE - Artrite e

Encefalite Caprina

Exames para
cinomose,

leptospiroise,
hemoparastoses (do-
enças do carrapato)

Minha história na
POLIVET-Itapetininga é re-
cente, de abril de 2008, e

tudo começou quando eu fui
até a Katraca, e comentei que
minha Neném, uma Cocker

Spaniel, estava ficando cega.
Como resposta recebi, das
mãos do próprio João
Katraca, um cartazete da po-
liclínica contando da campa-
nha “De Olho no Olho”.

Eu não sabia que em
Itapetininga havia uma clínica
veterinária tão completa as-
sim, que tivesse, inclusive,
atendimento de especialida-
de oftalmológica. Neném es-
tava cega e apática. Ela foi
examinada, fizeram vários
exames oftálmicos e com-
pletaram com exames
laboratoriais. O resultado foi
que Neném estava com a fa-
mosa “doença do carrapa-

to”, não com problemas ini-
ciados no olho. O diagnósti-
co foi perfeito. Eu não sabia
que doença do carrapato po-
deria deixar meu cachorro
cego. Iniciado o tratamento
em uma semana Neném já
estava normal, chata como
sempre e o mais importan-
te, voltou a enxergar. Ela ain-
da tem catarata, mas melho-
rou muito. Fiquei impressio-
nada. Gostei de mais do tra-
balho da equipe da POLIVET-
Itapetininga, ela ficou ótima, e
agora está até me amolando
para caramba.

Vera Lucio e Carina de
Campos Ferreira Lucio
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Ratos?
Pernilongos?

Aranhas?
Na poli-

clínica não
precisamos
mais de vene-
no, utilizamos
os repelentes
ultrassonicos contra ratos,
ratasanas, pernilongos, ara-
nhas...

Totalmente ecológico,
absolutamente sem contra
indicação, muito mais barato
que os venenos. Teremos
exemplares à  venda também
na Expoagro!


