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Produtividade versus Bem Estar Animal



Certificação
A certificação pode ser definida, como um - Avaliação da infra-estrutura e instalações da 

instrumento para as empresas gerenciarem e garantirem a propriedade, bem-estar dos animais, disponibilidade de 

qualidade de seus produtos, além de informar e garantir água e alimentos.

aos consumidores, que os produtos certificados possuem Registro de trânsito de animais e manejo sanitário 

os atributos procurados, atributos esses muitas vezes da propriedade (tratamentos, períodos de carência).

intrínsecos, imperceptíveis externamente. O processo de I I )  T r a n s p o r t e  d o s  A n i m a i s ,

certificação, portanto pode ser utilizado, como uma - Condições de veículos de transporte, manejo dos animais 

ferramenta de redução de assimetria informacional e ao pelo condutor, condições tempo, distância, descanso, 

comprovar a existência dos atributos intrínsecos em fornecimento de água e alimentos.

determinado alimento, tornando-o mais seguro para o III)  Estabelecimentos de Abate Frigoríf ico,

consumo. Esta redução efetua-se pela demonstração, - Avaliação do recebimento e alojamento dos animais, 

através de evidências objetivas, e comprovantes formais, condições de abate, identificação das carcaças (sistema de 

da existência de determinada característica-desejável ou rastreabilidade), estrutura da cadeia do frio, processos de 

não. resfriamento e maturação.

O sistema de avaliação de uma certificação I V )  D e s o s s a  e  E m b a l a g e m  d e  P r o d u t o s ,

baseia-se na identificação de comprovações objetivas de - Avaliação da instalação e limpeza do local, controle de 

cumprimento de determinados requisitos passíveis de pH e temperatura, rastreabilidade do processo.

demonstração ao mercado consumidor. Esta identificação Controle de etiquetas, expedição, armazenagem e 

é realizada através de uma amostragem aleatória, cujo exposição dos produtos.

objetivo é traçar um cenário do sistema de controle, que se Entre os benefícios resultantes da implementação 

pretende avaliar. Portanto, eventuais desvios ou dos processos certificados situa-se a organização, a 

imperfeições do sistema produtivo podem ocorrer, mas o simplificação e a clareza de procedimentos e tecnologias 

monitoramento periódico visa minimizar a possibilidade disponíveis para a produção e sua disciplina; a 

dessas ocorrências. Ainda, a estruturação de sistemas, que racionalização de tempo gasto nas atividades; a redução 

utilizem normas técnicas para os diversos produtos, ao do consumo e do desperdício de recursos; a melhoria da 

longo da cadeia, associados a processos de garantia da qualidade do produto; a redução de entraves associados às 

qualidade e segurança alimentar, como as normas barreiras comerciais; a proteção à saúde do consumidor e 

sistêmicas da série NBR ISSO 9000 e os princípios da ao ambiente; a segurança e a confiabilidade do produto. 

APPCC possibilitarão a realização de verificações, Assim, esses benefícios podem ser priorizados, em função 

mediante uso de mecanismos de certificação da de grandes demandas dos consumidores: facilidade de 

conformidade de produtos, permitindo a rastreabilidade identificação do produto, competitividade do mercado e 

com confiabilidade, além de assegurar o fornecimento de acima de tudo, credibilidade.

produtos com qualidade.

Dessa maneira, propõe-se um processo de 

certificação das unidades produtivas da cadeia (fazendas 

de cria e engorda de bovinos) estabelecimentos de abate, 

desossa, redes de distribuição e comercialização, através 

da avaliação da conformidade dos seguintes itens:

I) Unidade de Produção: Identificação de Animais (ou 

lotes),

Página 02

Certificação



Produtividade versus Bem Estar Animal
 criação de animais cada dia avança mais no quesito produtividade, mas não é só isso. Já há algum tempo, 
pesquisas e estudos têm sido feitos, visando melhoras na qualidade de vida dos animais, trabalhando de forma Aética seu bem estar e conforto.

 
Esse tema vai desde a criação até o abate, de modo que cada dia mais se tem exigido protocolos de bem estar 

animal e abates humanitários, partindo do ponto de que os animais não devem sofrer para que possamos nos alimentar, 
pois em teoria o “nós e eles” não existe, já que somos todos animais.

Alguns alegam que precisamos aumentar nossa produção, pois à medida que o tempo passa, a população 
aumenta e mais pessoas precisam comer, mas isso não é totalmente verdade, visto que já nos dias de hoje, se têm uma 
parcela da sociedade precisando de alimento, mesmo sem considerar esse crescimento.

Isso já é uma preocupação, e o que dizer do futuro se as coisas continuarem assim? Mas será que esse tema 
envolve somente aumento de produção? Será que o ser humano terá que transformar os animais e se transformar em 
uma máquina de produtividade param se alimentar? 

Talvez uma forma de começarmos a resolver esse problema sejam os estudos no âmbito do bem estar animal, 
que vêm para auxiliar a cadeia produtiva, pois incorporando esses estudos na cadeia de produção, podemos ter um 
produto com maior qualidade e com menor desperdício ao longo do processo produtivo, otimizando dessa forma 
nossa geração de alimentos de origem animal.

Dessa forma, talvez seja possível que façamos dos animais “companheiro” na evolução da humanidade, e não 
máquinas de fast food. Quem sabe, se ao invés de pensarmos em produção animal como fonte de dinheiro, mas sim 
como fonte de alimento para quem não o tem , possamos dar mais um passo adiante nesse processo evolutivo.
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PET Zootecnia - UEM

 Programa de Educação Tutorial do curso de 
Zootecnia - PET Zootecnia/UEM, vinculado ao ODepartamento de Zootecnia DZO/UEM, foi criado 

em 1996. Durante os dez primeiros anos o Grupo esteve 
sob a Tutoria do Prof.Dr. Ulysses Cecato, sendo em 
seguida, assumida pelo Prof.Dr. Carlos Eduardo Furtado; 
ambos atuaram de maneira exemplar, sendo 
fundamentais para a criação, estabelecimento e 
crescimento do PET Zootecnia. Mais recentemente, em 
novembro de 2010, o Grupo passou a ser orientado pelo 
Prof.Dr. Ferenc Istvan Bánkuti que assumiu o Grupo com 
muita satisfação e também muita responsabilidade.

O PET Zootecnia possui como principais frentes de 
atuação o desenvolvimento de pesquisas, a prática do 
ensino e da extensão. Formado por um professor Tutor, 
12 alunos bolsistas e 4 alunos voluntários, que são 
denominados Pet ianos.  O Grupo se reune 
ordinariamente ás terças e quintas-feiras, a partir dás 18 
horas, no bloco 07, sala 13.

Para ser um Petiano, o acadêmico deve passar por 
processo de seleção no primeiro ano do curso. Após ser 
selecionado o acadêmico participa do Grupo até seu 
último ano de graduação, dedicando-se, no mínimo, 20 
horas semanais para as atividades do PET.

No segundo semestre de 2012, o PET Zootecnia abrirá as 
inscrições para seleção de novos petianos.

Como participar da seleção 
Para ingressar no PET Zootecnia?

o segundo semestre de 2013  o PET Zootecnia 
irá abrir as inscrições para seleção de novos Npetianos.

 Confira a seguir o que é necessário para participar.

Requisitos:
*  Estar cursando o 1ºano da graduação;
* Apresentar no máximo duas reprovações durante a 
graduação;
* Comprometer-se a dedicar, no mínimo 20 horas 
semanais as atividades do Programa.

Documentos:
*  Fotocópia do CPF, R.A e documento de identidade;
* Notas das disciplinas cursadas do 1º ano, com 
assinatura do respectivo professor;
*  Curriculo com fotocópia dos certificados anexados.

Etapas da seleção:
*  Redação;
*  Dinâmica em grupo;
*  Entrevista.

  Para maiores informações entrem em contato com o 
PET Zootecnia ( UEM, Bloco 07, sala 13).

E-mail: petzoouem@hotmail.com

Telefone/fax (44) 3011-4567



Afinal o que é FEZB?
A FEZB é a Federação dos Estudantes de Composta de 5 regionais, os diretores 

Zootecnia do Brasi l ,  órgão máximo de regionais representam bem seus companheiros, 
representatividade estudantil na zootecnia, trabalhando sempre juntos com os C.As de cada 
responsável por representar os estudantes nas universidade.
estâncias máximas, como o Fórum Nacional de 
Entidades de Zootecnia e também deve congregar 
os alunos a fim de achar soluções para os E acredita-se também que esses mesmos 
problemas encontrados no ensino da Zootecnia no diretores podem personificar-se bem como a 
Brasil. pluralidade da nossa organização e como os 

estudantes de zootecnia estão dispostos a lutar 
pelo que é nosso.

Fundada em 2008 ela é nova em relação as 
demais Federativas dos curso das agrárias, nem 
por isso é de menor  luta do que elas, buscando Entende-se que quem faz zootecnia, não é 
sempre o melhor para os alunos desse país. simplesmente um estudante, mas sim um amante. 
Aprende sempre com suas irmãs mais velhas Nós amamos poder fazer a diferença na 
(FEAB, ABEEF, ENEBIO entre outras) vem também alimentação do mundo,na conservação da fauna e 
para trazer uma visão nova da luta, procurando da flora e em garantir que os animas sejam bem 
respeitar as particularidades dos estudantes de tratados em qualquer ramo de produção. E por isso 
zootecnia. não pode-se fazer menos do que dar tudo que 

p o d e m o s  p e l o  b e m  d a  F e d e r a ç ã o .

Levanta-se algumas bandeiras, mas elas 
ainda tem que ser fortalecidas por vocês estudantes Então procurem seus representantes 
e melhor discutidas em fóruns e congressos, mas regionais e vejam o que eles precisam para 
com certeza as bandeiras da igualdade social, desenvolver melhor seus trabalhos, afinal
sustentabilidade ecológica, entre outras. "QUANDO OS FORTES SE UNEM NADA PODE 

PARA-LOS»

Fonte:[texto baseado nas palavras do presidente da 
FEZB - Marcos Fernando Valverde]
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Agenda PET Zootecnia

22 a 23 de agosto
IV Simpósio de Gestão do Agronegócio e IV Mostra de Trabalhos Científicos

Mais informações pelo site: www.dzo.uem.br/pet

Telefone/fax: (44)3011- 4567
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1 a 7 de Outubro, em Recife PE
XVIII Encontro Nacional dos Grupos PET -ENAPET

Novembro
Pré - EAIC (Encontro Anual de Iniciação Científica)

15 a 17 de novembro, em Lavras MG
V Encontro Nacional dos Grupo PET Zootecnia - ZOOPET



Depoimento de egressos

Depoimento de uma petiana

“Permaneci no PET por três anos. Foram anos 
Eu prometo que vou me lembrarde muitos acontecimentos maravilhosos e 
Dos bons amigos que fiz por láruins. Ruins porque é comum, acaba 
Das gargalhadas que pude daracontecendo. Considero o grupo como uma 

E também das criticas, sem pestanejarfamília, pois foi o que nos tornamos. Aprendi 
muitas coisas, vivi muitas coisas. Viagens, 

Jamais me esquecereirisadas, choros, saudades, discussões 
Daquele professor exemplarsaudáveis, medos, angustias, desconfianças, 

Que com integridade e companheirismoconfianças; rolou todos os sentimentos. Tenho 
Faz o grupo caminhar (Ferenc)a plena certeza que a minha vida universitária 

não seria a mesma se não fosse o PET. Não 
E por tantos ensinamentos que recebiteria vivido tantas histórias, ter conhecido 

Serei grata eternamentevárias pessoas e lugares, conviver com pessoas 
Uma oportunidade dada por Deus totalmente diferentes de mim e ter o enorme 
Que ficará no coração para semprecontato com o tutor Ferenc, o pai que foi pra 

mim no curso. Teria me arrependido 
Se um dia me perguntaremprofundamente se saísse do grupo, da família!

Do que vou me lembra desses cinco anos de faculdade
Só tenho a agradecer a todos por tudo e principalmente 

Não há duvidas, do PET sentirei mais saudades
por me aguentarem nas broncas e brincadeiras.

Mas se a vida me presentear
Aquele abraço e nos vemos na estrada! E professor, 

Com um lugar que puder voltar
toma meu cartão!”

Certamente, será no PET que desejarei estar

Erica Travaini Grecco, petiana 2009 a 2013. Paola Casagrande
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 Egressos do PET 2013
Erica Grecco

Karla Matheus Bioni

Paola Alda Casagrande 

Priscila Souza Mendes

 Ingressos do PET 2013
Amanda Camila de Oliveira Poppi 

 Caroline Silva Gonzaga Bueno (2º ano)

Eduardo Carvalho de Aquino (2º ano)

Jaquelinede Souza Horungel (2° ano)

Murilo Monteiro (2° ano)

Tânia Zóia Miltenburg (4° ano)

Vitor Akira Sato (4°ano)

Vinicius Donizeti Viera da Costa (2º ano)

Viviane Carnaval Gritti (4° ano)

(2º ano)

Página 08

  Petianos 2013
Tutor: Prof. Dr. Ferenc Istvan Bánkuti

Amanda Camila de O. Poppi

André Luiz S. Garcia

Caroline Silva G. Bueno

Eduardo C. de Aquino

Hugo Fernando Monteiro

Isabela Ferreira Leal

Jaqueline de S. Horugel

Jéssica Peres Cremonezi

Murilo Monteiro

Priscila Martins Ribeiro

Renata P. de Souza

Tânia Zóia Miltenburg

Victor Akira Sato

Vinicius D. V. da Costa

Viviane Carnaval Gritti



Ao entrar no PET eu não entendia porquê esse Bom trabalho a todos os que ficam. 
programa impactava tanto a vida das pessoas que Resumindo o PET em uma palavra, eu diria 
por ali passavam, hoje ao chegar ao fim da minha CRESCIMENTO. O PET pra mim foi uma segunda 

jornada no mesmo talvez eu ainda não saiba, faculdade, uma explosão de emoções que durante 
porém, posso dizer com toda certeza que ele fez esses três anos aprendi a lidar com meus próprios 

toda a diferença na minha vida e arrisco, sem medo sentimentos e personalidade, não foi fácil. Entrei 
de errar que essa foi a minha melhor escolha dentro uma pessoa e agora estou saindo outra 

da universidade. Aprendi muita coisa importante completamente diferente, acredito que melhor.
para a minha vida profissional, a me organizar, a Tenho muito a agradecer a todos que fizeram parte 

lidar com pessoas totalmente diferentes de mim e a do PET, sendo que todos contribuíram para meu 
me adaptar a novas situações, afinal, como diria desenvolvimento, os mais novos até os mais velhos, 

Leon C. Megginson "não é o mais forte que tive experiências e oportunidades únicas, historias 
sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que inacreditável, fiz amizades verdadeiras que levarei 

melhor se adapta às mudanças". Viajei bastante, pra sempre em minha vida, me estressei muito, 
trabalhei muito e me diverti de verdade, mas o trabalhei muito, ri muito (mas muito), viajei muito, 
melhor de tudo isso é saber que fiz uma nova 

festei muito, falhei muito e aprendi muito.
família, a família PET-Zootecnia UEM, comandada 

Agradeço em especial minha “Família Loira”, um 
pelo nosso paizão Ferenc, que se supera todos os 

exemplo de família, não só como profissionais, mas dias na tarefa de manter esse grupo nos eixos.
principalmente como pessoas. Ferenc muito Enfim, agradeço a todos os petianos pela 

obrigado por ter sido tutor, professor, amigo e um convivência e pelos ótimos momentos que 
segundo pai, porém, Loiro (hahahahahaha), que passamos juntos,  em especial agradeço o papai 

acreditou, confiou, apoiou e deu conselhos Ferenc e a sua linda família por tão bem me acolher 
necessários que nunca esquecerei. e pelos conselhos valiosos que jamais serão 

esquecidos. Desejo um bom trabalho a todos que 
permanecerão no PET , e que aos próximos que 

Sentirei (já estou sentindo) saudades! virão, saibam a dar valor na oportunidade de 
participar de um grupo único.

Priscila Mendes.

Sentirei Saudades!

Karla Bioni 

Depoimentos dos Egressos
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Cruzadinha do Zootecnista

Perguntas:
1. Animais que possuem glândulas mamárias são chamados de:
2. Animais que comem de tudo, seja de origem vegetal ou animal:
3. Uma raça:
4. Proibiu o consumo de carne de porco pelos hebreus:
5. Família:
6. Classificação que agrupa as espécies de acordo com as características morfológicas por elas 
partilhadas:
7. Apresenta forte constituição corporal grande tamanho e capacidade torácica:
8. Javali melhorado:
9. Vantagens para trazer os suínos para o Brasil:
10. Javali de menor porte e que habitava regiões férteis:
11. Ancestral do porco:
12. Animal que só possui um estômago:
13. Criação de porcos com tecnologia:
14. Animais que apresentam o estômago dividido em 4 câmaras:
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 Rir até chorar
NO GERIATRA A LIGAÇÃO

 médico atende um velhinho milionário que tinha mãe pede ao filho que ligue para o celular do pai:

começado a usar um aparelho de audição Orevolucionário: A
  - E aí, seu Almeida, está gostando do aparelho?   - Filho, diga que o jantar sairá em uma hora!
  - É muito bom!   - Pode deixar mãe!
  - E sua família gostou?   - E ai? O que ele disse? Já vem?
  - Ainda não contei pra ninguém, mas já mudei meu   - Já liguei três vezes, mãe!
testamento três vezes!   - E ele não atendeu?

  - Atendeu. Mas sempre quem fala é uma mulher!

  - O quê?! Deixa comigo. Ele vai ver quando chegar em 

casa!
NO PLANTÃO MÉDICO   Quando o pai chega em casa, a mulher começa a gritar:

  - Vem cá, filho! Conta o que a mulher disse pra você no 
 sujeito vai ao hospital, caindo de bêbado. telefone!
Durante a consulta, vêm as perguntas de praxe:   - Ela disse: « O número chamado para o qual você ligou, O encontra-se desligado ou fora da área de cobertura.»

  - Nome?

  - Juvenal dos Santos!

  - Idade?

  - 32 anos.

  - O senhor bebe?

  - Vou aceitar um gole, mas só pra te acompanhar!
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 Curiosidades
-Você sabia que a população total de formigas 
pesa o mesmo que a população de humanos?
-Você sabia que comer uma maçã é mais 
eficiente que tomar café para se manter 
acordado?
-Você sabia que durante a sua vida você irá 
comer o peso de 6 elefantes?
-Você sabia que o material mais resistente da 
natureza é a teia de aranha?
- Por que dizem que os gatos têm sete vidas?
Essa lenda surgiu da Idade Média, quando os 
gatos, assim como as bruxas e magos, eram 
vítimas da Inquisição. Apesar dos esforços para 
acabar com eles, dificilmente diminuíam em 
número. Isso porque havia muitos de seus 
defensores, pessoas que escondiam e criavam 
gatos secretamente.
Assim, os inquisidores afirmavam que só tendo 
mesmo parte com misticismo e afins um bicho 
continuaria por aí, mesmo sendo tão caçado. 
Assim, surgiu o termo que o gato tem sete vidas.
-Você sabia que o isqueiro foi inventado antes 
do fósforo?

 Caça-palavras
Palavras:
Cálculos; Proteína; Carboidrato; Lipídio; Sais minerais; 
Vitaminas; Energia; Metabolismo; Monogástrico; Ruminantes; 
Digestibilidade; Fibras; Água 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11

