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LOCALIZAÇÃO E POPULAÇÃO ALVO:          Criadores de ''baixa-renda''
cujas propriedades estejam nas cidades inseridas geograficamente no
raio de 100 km de Porto Alegre. Estes criadores possuem animais com a
finalidade de subsistência de perfil pecuário, onde se enquadram os
caprinos e ovinos (pequenos ruminantes) e conservam a característica de
residirem nas próprias localidades rurais, não migrando para a periferia
das grandes cidades onde sempre encontram  dificuldades para uma
sobrevivência digna e não marginalizada. ATIVIDADES EXERCIDAS:  1 -
Comunicação: direta com os criadores em suas propriedades ou em
reuniões ou palestras. Também em comunicação permanente através de
telefonemas, emails com procedimentos a serem observados e de um
informativo mensal. Órgãos comunicadores deverão ser procurados a fim
de ajudar na tarefa de divulgação das atividades do Programa.  2 -
Cultura: a troca de experiências  intensa entre a equipe de trabalho do
Programa e os criadores e técnicos participantes das atividades. Deverá
sempre ser procurado o espírito de integração e de que em conjunto
poderemos achar soluções para problemas enfrentados na produção
agrícola. A busca pela organização dos diversos elos das cadeias
produtivas é incentivada onde são colocados componentes técnicos e
éticos em procedimentos de trabalhos de grupos para atingir os objetivos
propostos.  3 - Direitos Humanos: os criadores formam o elo da cadeia
produtiva que merece toda a atenção e instrução visando a sua saúde
humana e animal. Os trabalhos objetivam o respeito aos direitos dos
produtores rurais procurando minimizar os seus isolamentos sociais.  4 -
Educação: levamos aos produtores conhecimentos técnicos que
viabilizem as suas experiências práticas adquiridas ao longo dos anos.
Procuramos capacitá-los através de contatos diretos nas propriedades,
palestras e na entrega de material escrito que servirá de apoio para
solução de suas atividades básicas de manejo e da saúde de seus
animais.  5 - Meio-ambiente: a preservação e a sustentabilidade do
meio-ambiente são pontos destacados em nossas atividades onde
mostramos aos criadores que a interação homem-natureza deve ser de
parceria e de cuidados vislumbrando um futuro saudável. 6 - Saúde:
trabalhamos aspectos higiênicos na produção animal e procuramos
demonstrar a indissociabilidade entre o sucesso de suas criações e a
saúde humana e animal. 7 - Tecnologia - Coletas de materiais como



fezes, salivas, tecidos, rações, silagens, pastos, e outros são trazidas aos
laboratórios das FAVET, para ao serem processados   originarem estudos
e pesquisas pertinentes a cada propriedade. A seguir devolvemos ao
criador na forma de orientações adequadas e seguras para a busca da
solução de problemas encontrados. 8- Trabalho - É uma constante que
em todas as horas e momentos em que somos solicitados, estamos
presentes com desvelo e atenção que os criadores merecem ao criarem
os seus animais.                     Neste programa é considerada a existência
de uma situação verdadeira e problemática, que necessita de uma ação
sistemat izada e in interrupta,  fomentando a casuíst ica para o
aprimoramento do corpo discente no curso de Medicina Veterinária, no
que concerne ao atendimento clínico, cirúrgico e reprodutivo em
pequenos ruminantes ao nível de propriedades. Essa possibilidade de
atuação multidisciplinar de docentes, funcionários e discentes vinculados
à Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul é possível em função da estrutura já existente.


