LANÇAMENTO
Fenil SS é uma associação de
antiinflamatórios não esteróides
para bovinos e equinos
Acaba de ser lançado o Fenil SS, uma associação de 2 antiinflamatórios
não esteróides no mercado brasileiro. Indicado para bovinos e equinos, é
recomendado para os estados inflamatórios agudos, pneumonia, artrite,
febre e dores musculares. Por não apresentar os efeitos colaterais dos
demais antiinflamatórios hormonais, o Fenil SS pode ser aplicado em
animais prenhes. O medicamento associa Salicilato de Sódio e
Fenilbutazona, garantindo uma ação mais rápida na recuperação
dos animais, atuando como antiinflamatório, analgésico e
antitérmico. "O produto é um sucesso no mercado europeu, e
agora chega para complementar a linha de produtos no
Brasil", explica Leonardo E. Alves, gerente de Produtos das
linhas de Equinos e Biológicos para Bovinos. O Fenil SS
está sendo importado da Espanha e já pode ser
encontrado nos distribuidores Fort Dodge
em todo o país.

Novidades na equipe de PETs
O veterinário Eduardo L. Viscardi foi promovido, em julho, a Gerente de
Negócios de Pequenos Animais. Ele atuava anteriormente como
gerente de área em São Paulo e Paraná. Com a mudança, Tiago Papa
assume o estado de São Paulo e os clientes direto. Para a Gerência Sul
foi contratada a veterinária Renata B. Gomes, que assumiu no dia 01 de
agosto.
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Treinamento nos EUA

Fenil SS Fort Dodge
atua como antiinflamatório,
analgésico e antitérmico

Área de Grandes Animais
define novas estratégias
A Área de Grandes Animais realizou sua reunião
trimestral em Águas de Lindóia/SP, no período de 9
a 13 de julho, com a presença de toda a equipe de
gerentes. Os participantes discutiram as novas
diretrizes da Divisão de Grandes Animais, que
propõe uma mudança na forma de trabalho e na
administração do tempo e território de cada
gerente. “A idéia é redirecionar a atuação dos
gerentes, para que todos possam atuar de forma
mais estratégica no mercado, identificando novas
oportunidades de negócios no seu dia-a-dia”,
explica Bruno Menetryer, Gerente Nacional de
Vendas de Bovinos e Equinos. Durante o evento
foram realizados também debates sobre os
produtos Triangle e Cydectin, que apresentam
grandes vantagens sobre os produtos concorrentes.

O Gerente Rogério Artacho e a Coordenadora Élide Augusto, ambos do RTO ( Regional Techinical Office), passaram
recentemente por um treinamento ministrado pela Universidade de Ames e pelo USDA nos Estados Unidos, sobre
atualização de produtos Biológicos, onde foram abordadas normas de registro de produtos veterinários biológicos para a
América do Norte e para Exportação. "Com a globalização e abertura de mercados internacionais, há necessidade dos
profissionais ampliarem seus conhecimentos sobre as especificidades de cada mercado, atuando de forma mais ágil e
eficiente", explicam os participantes. Cada país possui sua legislação própria para importação e exportação e, por
isso, eles consideram que "o conhecimento dos aspectos legais e burocráticos de cada um devem ser analisados
para facilitar o relacionamento comercial entre eles".
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