Ata da Reunião de Representantes das Associações Estaduais de Buiatria e
Convidados – 08/10/2020

A reunião teve início às 14:10 horas, de forma remota através da plataforma de
reuniões Google Meet, onde foram convidados, via e-mail, 120 médicos veterinários
que trabalham com ruminantes, dentre professores, profissionais autônomos, de
instituições públicas e privadas de todos os estados, com exceção do Amapá. Esse
convite foi estendido aos integrantes das associações regionais através do
presidente da mesma.

Iniciou-se com a fala da Profª. Carolina Akiko Sato Cabral de Araújo (PE), segunda
secretária da Associação Pernambucana de Buiatria (APEB),

que enfatizou os

objetivos e as pautas da reunião e apresentou sua dinâmica, que seria a palavra
do presidente da APEB, Jobson Filipe De Paula Cajueiro (PE), apresentação das
atividades e projetos da Associação Brasileira de Buiatria (ABB) pelo Prof. Huber
Rizzo (PE), fala dos representantes das associações estaduais, e por fim, a palavra
seria concedida aos demais presentes na reunião.

Jobson Filipe De Paula Cajueiro (PE), iniciou sua fala evidenciando a importância
em divulgar as ações e projetos da ABB para os próximos anos, devido a
necessidade da colaboração dos demais buiatras para que as mesmas tenham
qualidade e continuidade, chegando o produto dessas ações no buiatra que está no
campo, mostrando a ele os benefícios em associar-se a AAB. Ressalta que a buaitria
é um ramo da medicina veterinária e precisamos nos organizar melhor, buscando
conhecer o perfil do buiatra de cada estado. Coloca a importância da educação
continuada ofertada pelas associações estaduais e o suporte que as mesmas podem
dar aos profissionais do seu estado.

O Prof. Huber Rizzo, agradece a presença de todos os buiatras e compartilha uma
apresentação sobre os projetos da Associação Brasileira de Buiatria na gestão 20192021 com duração de cinquenta minutos. Nela são apresentados os integrantes da
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APEB, as atividades realizadas, por esse grupo, até o momento, entre elas o IV
Congresso Nordestino de Buiatria (CONEB), em 2018, no Centro de Convenções de
Pernambuco, Olinda, PE e os Encontros de Buiatria de Pernambuco, sendo a última
edição, em 2019, realizada em comemoração aos 40 anos da Clínica de Bovinos de
Garanhuns, UFRPE, além de reforçar a chamada para o XIV Congresso Brasileiro
de Buiatria (XIV CBB), V Congresso Nordestino de Buiatria (V CONEB) e

XIV

Encontro de Buiatria de Pernambuco que ocorrerá de 15 a 19 de novembro de 2021,
nos Auditórios do Mar Hotel Convention em Recife, PE, o qual fora lançado um
cartão postal comemorativo do mesmo, produzido pelo artista Raoni de Olinda, PE,
que foi distribuído na forma impressa aos participantes do XIII Congresso Brasileiro
de Buiatria em Passo Fundo em 2019, e disponibilizado nas redes sociais da ABB no
formato digital. Atualiza os presentes quanto o total de associações estaduais (12) e
núcleos (0) de buiatria no Brasil e apresenta e os dados de um questionário de
recadastramento das associações estaduais onde 50% (6/12) responderam (PE, MT,
GO/DF, SP, PR e RS). Nesse questionário, o fundador da Associação Mato-grossense
de Buiatria, Dr. Edivaldo Aparecido (MG), comunicou que não atuava mais no
estado e desde 2003, busca colegas que se interessem em retomar as atividades da
mesma. Em geral, as cinco associações que responderam os questionários, possuíam
pouco associados ativos (5 a 30), em quase toda sua totalizada de profissionais, sendo
muito pouco graduandos, não contavam com patrocinadores e realizavam ao
menos um evento ao ano. Dessas cinco, somente a Associação do Rio Grande do Sul
de Buiatria, possuía um número expressivo de associados, pois foi a cede do último
congresso nacional, o que faz com que muitos busquem se associar visando o
desconto na inscrição do congresso. Foram apresentados dados parciais de um
questionário de cadastramento de grupos de estudos de buiatria de instituições de
ensino e pesquisa, com dados de 23 grupos, visando identificar suas características
e potenciais, onde o Prof. Huber Rizzo pontuou o grande número de grupos no
Brasil e a qualidade do material de divulgação de informações e que produzem nas
redes sociais e atividades voltadas aos ruminantes, que podem ser integrado aos
canais de divulgação da ABB, além da possibilidade de parcerias na realização de
eventos para capacitação de buiatras em diversas regiões do país. Colocou a
necessidade de união dos buiatras nos estados ampliando a rede de atendimento da
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associação estadual, tendo como referência e representação buiatras de instituições
de ensino, de pesquisa e defesa agropecuária de várias regiões do estado, além da
interação de coordenadores de grupos de estudos na área de buiatria na realização
de eventos em nome da associação estadual, visando a formação de núcleos e
estabelecimento da associação. Outro projeto, em andamento, apresentado foi o
Webnário de 40 Anos da Associação Brasileira de Buiatria, um pré-evento há um
ano do XIV CBB, que ocorrerá de forma remota (online) pela Plataforma Even 3 de
16 a 20 de novembro de 2020 das 19:00 as 22:00 horas, destacando a comissão
organizadora do evento: Prof.ª. Carolina Akiko Sato Cabral de Araújo, Msc. Jobson
Filipe De Paula Cajueiro, Prof.ª. Tatiane Rodrigues da Silva (PB), Dr. Mario Felipe
Alvarez Balaro (RJ), Prof. Huber Rizzo e demais colaboradores. O evento contará
com doze palestras, sendo oito nacionais e quatro de palestrantes internacionais
(Espanha, E.U.A, Itália e outra a confirmar), tendo temáticas diárias, sendo o
primeiro dia: “A Buiatria e o buiatra atual” e os demais dias dedicado cada um a
uma espécie de ruminantes domésticos de atuação do buiatra, na ordem; bovinos,
bubalinos, caprinos e ovinos. Anunciou o projeto de realizar o Webinário
Nordestino de Buiatria, em maio de 2021, com parte da arrecadação e patrocínios
direcionados ao incentivo a fundação de associações regionais no Nordeste.

Explanou os esforços para a fundação da Revista Brasileira de Buiatria,
esclarecendo os objetivos e foco das publicações em suas fases (1ª e 2ª fase), com
cronograma até final de 2022 de publicação de 48 artigos de revisão e duas edições
especiais, produzidos por grupos de estudo e pesquisa de referência na temática
abordada. Há o projeto de “fóruns” on line sobre as temáticas publicadas na RBB,
com o rodízio de apresentação das mesmas realizadas pelas regionais. Foi
apresentado a proposta de corpo editoria da RBB. Prof. Huber Rizzo enfatizou a
importância da periodicidade de atividades nas mídias sociais e site da ABB, e da
integração e concentração das informações nas mídias sociais da ABB e não a
criação de contas a cada edição do congresso nacional, sendo criado um e-mail fixo
da ABB (buiatriabr@gmail.com). Para a disponibilização no site da ABB e do XIV
CBB, estavam em edição em busca dos anais dos treze eventos nacionais já
realizados, informações sobre os mesmos e o recadastramento das associações
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regionais, além da digitalização e transcrição do livro ata de reuniões da ABB.
Alguns outros projetos apresentados foram da confecção da carteira digital de
identificação do associado da ABB, concurso da arte do selo comemorativo de 40
anos da AAB e CBB e uma loja virtual de produtos personalizados da ABB a
Boitike. Por fim, o Prof. Huber Rizzo enfatiza sobre o XIV Congresso Brasileiro de
Buiatria (15 a 19 de 2021), e expõe um vídeo institucional com pontos turísticos do
estado de Pernambuco, finalizando assim sua apresentação.

A Prof.ª. Carolina Akiko Sato Cabral de Araújo retoma a palavra e reforça que
integrantes de associações estaduais podem se inscrever para participar da
reunião. A mesma passa a palavra para o Dr. Ricardo S. Jordão (SP), membro do
Comitê Executivo da Associação Mundial de Buiatria (AMB), que fala da
importância da reunião e essas ações para mantermos a cadeira do Brasil na AMB,
e comunica a dificuldade dos agendamentos dos próximos eventos mundiais de
buiatria devido a pandemia de Covid-19, que adiou o XXXI World Buiatrics
Congress, em Madri, Espanha em 2020. Coloca a importância da visibilidade das
mídias socias da ABB e se coloca a disposição em permitir o acesso a edição do
Facebbok da ABB criado por ele.

A palavra é passada a Prof.ª Camila Batista da Associação Paulista de Buiatria
que reforça a importância das ações das associações estaduais e coloca a dificuldade
em manter a regional ativa com seus associados. Cita o aumento de associados
relacionado a proximidade de eventos, mas que em geral o número de ativos é
baixo. Comunica que esforços são feitos para agregar os buiatras paulistas, mas que
é importante a união dos buiatras de São Paulo para a reativação das atividades.
Explicou o projeto da buiatria paulista “Embaixadores da Buitria” visando
divulgar a buiatria nas universidades.

A Dra. Maria Clorinda Soares (GO), nos atualiza sobre informações da Associação
Latino-americana de Buiatria e destaca a dificuldade de comunicação com os
associados devido ao não retorno de e-mails. Ressalta a importância da ABB e do
Uruguai para a buiatria Latino-americana. Fala sobre as dificuldades/desafios em
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manter a associação estadual de GO/DF devido os altos custos de manutenção e
burocracias, em específico a do estado de Goiás, e que a associação de GO e DF, não
tem anuidades e sim a realização de dois eventos anuais com inscrição. Ratifica a
participação efetiva da mulher na buiatria, seja em eventos ou nas Associações.

A Dra. Kalina Simplício (SE), falou brevemente sobre a importância da reunião e
das ações de grupos de estudos junto com as associações, além de sugerir que a
temática de bem-estar-estar animal fosse incluída aos próximos eventos e RBB.
Coloca sua intenção em organizar o Núcleo de Buiatria de Sergipe.

Prof. Huber Rizzo coloca a ABB a disposição para encaminhar as orientações e
documentações necessárias para a formação de núcleo e/ou fundação de associação
estadual. O Prof. Ricardo Zanella (RS), também se colocou à disposição em
encaminhar a documentação que a Associação do Rio Grande do Sul necessitou
para ser fundada no ano passado.

Prof. Edivaldo Aparecido (MG), comunica brevemente que não está mais a frente
da Associação Mato-grossense de Buiatria desde 2003, mas que entrando em
contato com colegas na última semana, identificou a Dra. Milene Vidotti (MT) e o
médico veterinário Marlon (MT) interessados em retomar as atividades da
Associação Mato-grossense de Buiatria. O Prof. Edvaldo colocou-se à disposição em
ajudar na retomada da associação do Mato Grosso e enfatiza a importância da
buiatria em um estado com enorme importância na criação de bovinos.

Prof.ª Sara Vilar (PB), parabeniza a equipe da ABB, e comunica a intenção da
formação da Associação Paraibana de Buiatraia, uma vez que identifica um
número expressivo de buiatras atuado no estado, mas que estão desorganizados em
relação a classe. O foco será na capacitação dos veterinários e de campo e no
trabalho com alunos de graduação das IES da Paraíba.

Prof. José Renato Borges (DF), relembra a importância da buiatria na criação do
Programada Nacional de Controle de Tuberculose e Brucelose (PNCTB), e fala que
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a buiatria deve voltar seus olhos para o uso racional de antibióticos, com a venda
dos mesmo a partir da prescrição de um médico veterinário

Jobson Filipe De Paula Cajueiro, enfatiza a grande possibilidade de inclusão do
ponto sugerido pelo Dr. Renato Borges na programação do Congresso Nacional

Prof. Helder Pereira (MA), comunica a intenção na formação do Núcleo
Maranhense de Buiatria, e divulga a realização do Simpósio Maranhense on line
em Clínica e Cirurgia de Ruminantes.

Prof. Paulo Cesar Amaral (RJ) comenta que a buiatria do Rio de Janeiro está em
um processo de reestruturação e que vem ocorrendo reuniões com grupos de
buiatras cariocas visando futuras atividades no estado. Comunica que, em relação
aos Anais do V CBB, que fora solicitado a regional pela ABB, que devido a troca de
gestão da empresa que organizou o evento, em 2005, alguns arquivos foram
perdidos, mas irão buscar os mesmos.

Prof. Júlio Lisboa (PR) parabeniza as ações da Associação Pernambucana e reforça
a disponibilidade da Associação Paranaense nas ações da Nacional. Reforça os
desafios financeiros das associações estaduais, mas que no Paraná, a atualização
anual do CNPJ ainda é viável, com o valor da anuidade dos associados, apesar do
baixo número, sendo a maioria composta pela diretoria executiva da estadual.
Perguntou para onde migrará a ABB em 2023, que foi respondido pelo Prof. Huber
Rizzo que constava na ata da reunião que ocorreu em Passo Fundo em 2019, a
intenção de realização da Associação de Buiatria do Rio de Janeiro. O Prof. Júlio
Lisboa alertou a necessidade da definição da sede de 2023 com antecedência.

Prof. Diomedes Barbosa (PA), parabeniza as ações feitas e expõe suas preocupações
com questões financeiras das associações e com os próximos passos da associação
nacional para que as próximas gestões/comissões deem continuidade ao trabalho
com o mesmo empenho. Comunica que a Associação de Buaitria do Pará e Amapá
está com suas atividades inativas e que pretende retoma-las em breve.
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Jobson Filipe De Paula Cajueiro pontua sobre questões financeiras e possíveis
soluções para enfrentar as dificuldades para a manutenção das associações
regionais, explicando sobre as perspectivas de custos anuais, como gerencia-las e
buscar recursos, encorajando aos colegas presentes a organizarem seus núcleos e
fundarem as regionais.

Prof. Cícero Pompeou (RJ), fala que a proposta da Associação de Buiatia do Rio de
Janeiro, é manter a candidatura para a realização do XV CBB em 2023, mas que
estão aguardando as datas dos eventos da buiatria mundial para a confirmação, e
que até dezembro pretendem oficializar a posição. Volta a enfatizar a importância
de discutirmos a retenção de receita veterinária na compra de antibióticos,
incluído essa temática no XIV CBB, buscando recursos para a viabilização desse
painel com o MAPA e CFMV. Orienta como buscar recursos junto aos Conselhos de
Medicina Veterinária (Regional e Nacional) e comunica que faz parte da
Associação Latino-americana de Veterinária e que tem possibilidade de contribuir
com a pauta de resistência a antibióticos no Congresso Nacional.

Dr. Marcio Garcia coloca a dificuldade da continuidade das atividades da ABB
devido o modelo de presidência rotativa, e que devemos pensar e soluções para isso,
mas que não leve a uma situação de presidência permanente. Lembra que vem
mantendo o site da AAB e da importância em registrar a memória da buaitria

Dr. Luiz Claudio (SP) fala dos possíveis desafios que o projeto da RBB pode
enfrentar no futuro, como a submissão de trabalhos de baixa qualidade,
dificultando o fechamento das edições. Reforça seu apoio a fala do Prof. Renato
Borges e Prof. Cícero Pitombo, em relação a retenção de receita veterinária e uso
indiscriminado de antibióticos. Vê dificuldade no sistema rotativo de presidência
da ABB, sugerindo uma estrutura mais fixa, mas sem continuísmo.

Prof. Taciana Tenório (PI) faz um breve comentário sobre o histórico da Associação
do estado do Piauí, que foi criada, no entanto, não foi dado o andamento do registro
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da mesma, e que atualmente vem trabalhando na formação do Núcleo de Buiatria
do Piauí.

Jobson Filipe De Paula Cajueiro agradece a participação de todos os colegas que
estão participando da reunião, reforça outras ações/ideias para crescimento da
buaitria nacional, o mesmo passa a palavra para o Prof. Huber Rizzo que concorda
com suas palavras, agradece a todos e enfatiza a importância da participação e
entusiasmo de todos para execução de trabalho de qualidade e contínuo pela ABB.
Antes de finalizar sua participação o mesmo explana brevemente sobre as
próximas metas a serem atingidas na ABB, agradece e ratifica a importância da
participação de todos os integrantes.

Prof. Huber Rizzo finaliza suas palavras e encerra a reunião.

Considerações no Chat

Durante esta explanação houve uma sugestão no chat, sendo ela do Dr. Gustavo
Henrique Ferreira Abreu Moreira (MG), que sugeriu que em cada um dos volumes
da RBB poderiam conter a história da Associação de cada um dos estados, sendo
algo simples, par compilarmos a memória de criação da regional e lembrarmos das
pessoas envolvidas, seguindo a linha histórica de fundação.

A Prof.ª Raquel Raimondo (RS), sugere que a Prof.ª Maria Clorinda tenha um
momento no XIV CBB para falar do papel da mulher na Buiatria.

Prof.ª Marta Lizandra Leal (RS), sugere como temáticas da Buiatria o bem-estar
em bovinos de leite, corte e pequenos ruminantes, enfatizando que é uma área de
nossa competência.

Prof. ª. Maria Clorinda Soares sugere a inclusão do tema: 'Conservação dos Recursos
Genéticos Animais'.
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Milene Vidotti, conforma a fala do Prof. Edivaldo, diz que estão conversando sobre
essa possível transição e retomada da Associação Mato-grossense de Buiatria.

Prof.ª. Fernanda Barbosa (AL) parabeniza a equipe e menciona o trabalho para
fundação do Núcleo no estado de Alagoas.

Ricardo Spacagna Jordão destaca que algumas empresas de organização de eventos
procuraram a Associação Mundial de Buiatria para candidatar o Brasil como
organizador do WBC, mas reforçou que a associação nacional deve se candidatar.

Fim da Reunião às 16:58 horas.

O extrato dos presentes na plataforma Google Meet, emitido as 14:48 horas, demonstrou 71
presentes na sala sendo eles: Alice Maria Melville Paiva Della Libera (SP), Aline Alberti
Morgado (TO), Alonso Pereira Silva Filho (AL), Ana Paula Lopes Marques (RJ), Antônio
Carlos Câmara (GO), Beatriz Riet Correa Rivero (RS), Bianca Paola Santarosa (MG), Bruno
Leonardo Mendonça Ribeiro (RR), Bruno Moura Monteiro (PA), Camila Freitas Batista
(SP), Carla Maria Vela Ulian (BA), Carolina Akiko Sato Cabral de Araújo (PE), Cicero
Araujo Pitombo (RJ), Cristiane da Silva Pereira (GO), Edivaldo Aparecido Nunes Martins
(MG), Eduarda Faria Raimundo (PE), Eduardo Harry Birgel Junior (SP), Eldine Gomes de
Miranda Neto (PB), Enrico Lippi Ortolani (SP), Everton Ferreira Lima (RR), Fabio
Celidonio Pogliani (SP), Felipe Pohl (PR), Fernanda Pereira da Silva Barbosa (AL), Gildeni
Aguiar (AL), Gustavo Henrique Ferreira Abreu Moreira (MG), Helder Pereira (MA),
Heloisa Godoi Bertagnon (PR), Huber Rizzo (PE), Jefferson Filgueira Alcindo (MG), João
Paulo Elsen Saut (MG), Jobson Filipe De Paula Cajueiro (PE), João Dantas Ribeiro Filho
(MG), João Diomedes Barbosa Neto (PA), Jose Renato Borges (DF), Joselito Nunes Costa
(BA), Júlio Augusto Naylor Lisboa (PR), Kalina Simplício (SE), Karina Medici Madureira
(SP), Lilian Gregory (SP), Lisanka Angelo Maia (PB), Lucas Abud (PA), Lúcio Esmeraldo
Honório de Melo (PE), Luiz Claudio Nogueira Mendes (SP), Maiara Garcia Blagitz Azevedo
(SC), Maria Talita Soares Frade (CE), Maria Clorinda Soares Fioravanti (GO), Mario Felipe
Alvarez Balaro (RJ), Márcio Douglas Leal da Silveira (PE), Marta Lizandra do R. Leal (RS),
Mauricio Garcia (SP), Melina Marie Yasuoka (SP), Michel Jose Sales Abdalla Helayel (RJ),
Milene Vidotti (MT), Naida Cristina Borges (GO), Paulo César Amaral Ribeiro da Silva (RJ),
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Pedro Paulo Maia Teixeira (PA), Priscilla Fajardo (PR), Raquel Fraga e Silva Raimondo
(RS), Renata Vitória Campos Costa (RJ), Ricardo Spacagna Jordão (SP), Ricardo Zanella
(RS), Rinaldo Vianna (PA), Samuel Figueiredo de Souza (SE), Saulo Andrade Caldas (RJ),
Sara Vilar Dantas Simões (PB), Stéfany Lia Oliveira Camilo (PR), Suedney de Lima Silva
(PB), Taciana Galba da Silva Tenório (PI), Taciana Rabelo Ramalho Ramos (PE), Tatiane
Rodrigues da Silva (PB) e Vitor Carvalho (BA).
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