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CAPITULO IV
DOS TREINAMENTOS

Art. 9°. Os agentes de manejo populacional deverão ser capacitados mediante um treinamento coordenado pelo Serviço Veterinário Oficial, conforme programação definida pelo Programa de Sanidade Suídea da SEAPI.
Art. 10°. Após o treinamento, o agente de manejo deverá assinar um termo de compromisso, conforme modelo do Anexo I.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11o. Os casos omissos serão submetidos ao Diretor do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação.
Art. 12°. Esta Instrução Normativa entra em vigor em 60 dias a partir da data de sua publicação.
Porto Alegre, 16/02/2017.
ERNANI POLO

ANEXO I
TERMO DE COMPROMISSO
Eu,________________________________________________________,

CPF_____._____._____-___,

residente

na

rua/avenida

__________________________________________________________________,

número___________________________, bairro______________________________, no município de _______________________________________________________, telefone (____)__________________, email_________________________________________________________, declaro que:

1)

Estou devidamente regularizado nos órgãos competentes para executar o manejo populacional de suídeos asselvajados no Estado do Rio Grande do Sul;

2)

Fui devidamente orientado, por meio de capacitação, pelo Serviço Veterinário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul para realização de colheita de amostras de suídeos asselvajados, tendo recebido, nesta data,
material orientativo contendo as informações necessárias para execução desta atividade em segurança;

3)

Estou ciente que a realização desta atividade é de adesão voluntária e que não será remunerada;

4)

Estou ciente e me responsabilizo por qualquer dano, consequência, risco de acidente físico ou sanitário inerente a execução da colheita das amostras;
___________________,_____de_________________de___________.
__________________________________________________
Assinatura

ANEXO II
MATERIAL QUE COMPÕE O KIT PARA COLHEITA DE AMOSTRAS
•

par de luvas de latex (EPI)



tubo falcon com tampa de rosca, capacidade de 50 ml

•

tubo falcon com tampa de rosca , capacidade de 15 ml

•

seringa descartável de 20 ml

•

pipeta descartável

•

eppendorf



agulha 1,20 x 4 0 mm (rosa)

•

saco plástico tipo zip, 23 X 17 cm

•

Formulário de Colheita de Amostras de Suídeos Asselvajados

•

01 caixa de isopor de 10 litros

•

03 unidades de gelo reciclável

ANEXO III
FORMULÁRIO DE COLHEITA DE AMOSTRAS DE SUÍDEOS ASSELVAJADOS
Sistema de vigilância sanitária na zona livre de peste suína clássica

1.

Número da licença de manejo:

2.

Identificação das amostras:
Número da amostra

1
2
3
4
5

Sexo

Data da colheita das amostras (dd/mm/aaaa)

Localidade onde ocorreu a colheita

