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O CRMV-SC aderiu a campanha do Dia 
Nacional de Combate ao Tráfico de Animais 
Silvestres, promovido pelo CFMV, no mês 
de setembro. Em Santa Catarina, Médicos 
Veterinários distribuíram cartilhas educati-
vas e orientaram a população.

Um ano de grandes eventos

A
çõ

es

O ano de 2013 foi marcado pelos 
eventos de educação continuada pro-
movidos pelo Conselho Regional de 
Medicina Veterinária. Ao todo foram 
sete seminários de RT - Módulo Bá-
sico, um do Módulo Avançado, cinco 
Rodadas Técnicas e oito Encontros 
sobre Serviço de Inspeção, Campa-
nhas de Castração de Cães de Gatos 
e a Responsabilidade Social do Poder 
Público Municipal. Aproximadamente 
2,5 mil profissionais participaram dos 
eventos.

SILVESTRES

CRMV-SC participa de comissão para 
tratar o assunto. Tema foi amplamente 
abordado em rede nacional que trouxe 
uma reportagem sobre as facilidades de 
adquirir o produto de uso veterinário e os 
malefícios à saude humana.

BALANÇO
Confira neste edição o balanço deste ano 

do CRMV-SC, um levantamento completo 
sobre as ações, despesas, receitas entre 
outros dados registrados entre janeiro e ou-
tubro deste ano.

Uso de anabolizantes 
preocupa autoridades
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Florianópolis sedia Câmara 
Nacional de Presidentes O tempo pas-

sa muito rápido! 
E, mais rápido 
ainda quando 
nos propomos 
a  concretizar 
nossos projetos. 
Foi que acon-
teceu em 2013. 

Somente neste ano promo-
vemos 21 eventos em todas 
as regiões do Estado de Santa 
Catarina,  que juntos reuniram 
um público superior a 2,5 mil 
profissionais da Medicina Ve-
terinária, da Zootecnia e estu-
dantes.

Nossos encontros de Res-
ponsabilidade Social com o 
Poder Público municipal fo-
ram uma oportunidade de 
levar aos gestores públicos 
conhecimentos sobre a profis-
são e o nosso papel perante à 
sociedade. 

Também apostamos nas 
Rodadas Técnicas em áreas 
específicas como Bem-Estar 
Animal,  Silvestres, Zootecnia, 
Ensino e RT. Todas as rodadas 
contaram com a participação 
de profissionais com ampla 
experiência em suas áres de 
atuação. Além dos Seminários 
de RT- Módulo Avançado e 
Módulo Básico. 

Creio que alcançamos nos-
sa meta e estreitamos mais a 
relação entre os Médicos Ve-
terinários e Zootecnistas com 
a autarquia a qual pertencem. 
Ouvimos dúvidas, reclama-
ções, sugestões, enfim, foi um 
importante troca para o nosso 
crescimento. E, com certeza, o 
ano de 2014 não será diferen-
te. 

Para o ano que se aproxi-
ma desejo a todos os Médicos 
Veterinários, Zootecnistas e 
seus familiares muito sucesso, 
saúde, prosperidade. Um Feliz 
Natal e um Ano Novo de reali-
zações!

Recesso de fim de Ano

Os presidentes do Sistema 
CFMV/CRMVs se reuniram nos 
dias 08 e 09 de novembro, em 
Florianópolis com o objetivo de 
partilhar experiências e definir 
diretrizes para o ano de 2014. O 
primeiro dia foi dedicado à apre-
sentação do Planejamento Es-
tratégico do CFMV e o resultado 
das ações já implementadas. 

Ainda no mesmo dia, a líder 
da área de Processos do CFMV, 
Lourdes do Carmo Braga, ex-
pôs a conclusão do trabalho 
desenvolvido pelos contado-
res do Sistema CFMV/CRMVs, 
que padroniza os fluxos e ro-
tinas contábeis. No segundo 
dia, os presidentes iniciaram a 
manhã participando da palestra 
do Médico Veterinário e Dou-
tor da Universidade Federal de 

Viçosa, Cláudio Mafra, sobre 
Biossegurança em Biotérios e 
em Procedimentos Quimioterá-
picos na Medicina Veterinária. A 
conferência “Aplicações da Na-
notecnologia em Medicina Ve-
terinária”, do Médico Veterinário 
Humberto Brandão, encerrou os 
trabalhos da Câmara. 

Além dos Presidentes do 
CFMV e do CRMV-SC, estive-
ram presentes no evento os Pre-
sidentes dos seguintes Estados: 
Acre, Alagoas, Amazonas, Ama-
pá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão, Ceará, Minas Ge-
rais, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rondônia, Roraima, Rio 
Grande do Sul, Sergipe , São 
Paulo e Tocantis.
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CRMV-SC promoveu 21 eventos de 
educação continuada este ano

A marca de 2013 no Conselho 
Regional de Medicina Veterinária 
de Santa Catarina foram os even-
tos. Este ano o CRMV-SC promo-
veu 21 cursos de educação con-
tinuada divididos em Seminários 
de Responsabilidade Técnica, nos 
Módulos Básico e Avançado, Ro-
dadas Técnicas e pela primeira vez 
os Encontros de Responsabilidade 
do Poder Público, com foco nos 
Serviços de Inspeção e Programas 
de Controle Populacional de Cães 
e Gatos. Ao todo, os eventos reu-
niram um público superior a 2,5 mil 
Médicos Veterinários, Zootecnistas. 
Estas reuniões foram compostas 
não somente pelos profissionais da 
Medicina Veterinária e Zootecnia, 
mas também de gestores públicos, 
como prefeitos, secretários de saú-
de, meio ambiente e agricultura, 
vereadores e demais lideranças.

“Foi uma oportunidade que ti-
vemos para discutir com a admi-
nistração pública a importância do 
nosso trabalho, além de fornecer 
informações relevantes sobre os 
Centros de Zoonoses, programas 
de castração e serviço de inspe-
ção. Foi uma experiência enrique-
cedora para todos os envolvidos no 
processo”, disse o Presidente do 
CRMV-SC, Med. Vet. Moacir Tonet.

Os encontros foram realizados 
nas cidades de Araquari, Joaça-
ba, Xanxerê, Criciúma, São José, 
Lages, Rio do Sul e São Miguel 
do Oeste. Na oportunidade foram 
proferidas palestras sobre Contro-
le Populacional de Cães e Gatos, 
risco de transmissão de zoonoses, 
risco de mordeduras e acidentes 
com veículos e uma discussão so-
bre como o munícipe lida com a 
informação. No que se refere aos 

serviços de inspeção de produtos 
de origem animal, foram discutidas 
as principais vantagens da imple-
mentação do serviço de inspeção 
sanitária, além de outros temas 
como a instrução normativa nº 
03/2000 sobre abate humanitário e 
todas as linhas de inspeção. 

Os participantes também pre-
senciaram a palestra sobre a fun-
ção social dos profissionais da Me-
dicina Veterinária e da Zootecnia no 
meio ambiente. Na oportunidade 
foi aberta uma discussão sobre a 
Resolução Consema nº 004/2008, 
que aprova a listagem das ativida-
des consideradas potencialmen-
te  causadoras  de  degradação  
ambiental  entre elas os hospitais 
para animais e Centros de Zoono-
ses. Os encontros foram validados 
como Seminários de RT – Módulo 
Avançado.

São José

    Criciúma Lages Rio do Sul

São Miguel do Oeste Xanxerê



SILVESTRES

4 Dezembro/ 2013      INFORME CRMV-SC

Dia de combate nacional ao 
tráfico de animais selvagens

Em setembro, o CRMV-SC par-
ticipou da campanha nacional con-
tra o tráfico de animais selvagens. 
O evento, realizado pelo Conselho 
Federal de Medicina Veterinária 
(CFMV) ocorreu simultaneamente 
em várias Estados. Em Santa Ca-
tarina, a campanha aconteceu no 
Parque Beto Carrero Word.

Na ocasião, Médicos Veteri-
nários distribuíram uma cartilha 
educativa com a missão de cons-
cientizar crianças e adultos sobre 

o tema. “Campanhas como essa 
visam educar as novas gerações 
de que animal ilegal não é legal. 
Precisamos respeitá-los. Nesse 
dia podemos perceber o enorme 
interesse das famílias em comba-
ter o tráfico de animais selvagens, 
reprovando quaisquer maus tratos 
a nossa fauna. Neste contexto, 
acreditamos que esteja sendo for-
mada uma consciência melhor de 
que fazemos parte desse planeta e 
que nossas ações serão refletidas 

de forma direta no meio ambiente”, 
disse a Médica Veterinária Vanessa 
Foletto. O evento também contou 
com a participação do Tesourei-
ro do CRMV-SC, Med. Vet. Pedro 
Jeremias Borba, do Med. Vet. Igor 
Magno, Presidente da Comissão 
de Animais Selvagens do CRMV-
-SC, do Med. Vet. Bruno Lunardelli, 
da Med. Vet. Eloisa Bach, e da 
Med. Vet. Fani Marocco. Aproxima-
damente 1.000 pessoas receberam 
a cartilha.
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Desejamos um Natal seja iluminado 
e ano novo repleto de realizações!

Uma homenagem



CARDIOLOGIA
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Pontos críticos de Bem-estar na avicultura
Med. Vet. Anderson Bonamigo Entrevista

Qual o balanço que o se-
nhor faz da gestão 2010-2013?

Acredito que realizamos um 
grande trabalho. Cumprimos 
com todos os compromissos 
assumidos desde o dia de nos-
sa posse.  Tornamos a nossa 
entidade mais conhecida pelo 
Brasil, reformulamos nosso es-
tatuto, criamos nosso regimento 
interno, realizamos mais de 50 
eventos além do I Congresso 
Brasileiro do Cardiologia Vete-
rinária e para finalizar demos 
entrada junto ao CFMV com as 
normas para obtenção do titulo 
de especialista. 

Quanto foi o crescimento 
no numero de associados?

Há três anos, tínhamos em 
nosso quadro associativo 40 
membros, atualmente somos 
240 associados. Um crescimen-
to de 600%. 

Quais os motivos para esse 
crescimento?

Acredito que esse crescimen-
to tenha se dado a alguns fatores. 
O primeiro foi que promovemos 
mais cursos e os descentrali-
zamos da capital do Estado de 
São Paulo. Promovemos cursos 
em 11 diferentes Estados, além 
de cidades pelo interior de São 

O Presidente da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia

 Veterinária (SBCV) 
Guilherme Teixeira Goldfeder 
fala sobre o crescimento de 

profissionais atuando 
nesta área

Paulo. Convidamos mais de 90 
colegas de todas as partes de 
nosso país para ministrarem pa-
lestras e mostrarem o trabalho 
que desenvolvem em suas ins-
tituições. Estabelecemos muitas 
parcerias  e a criação das regio-
nais da SBCV, que ainda não 
completaram um ano de exis-
tência, também são pontos im-
portantes para o crescimento e 
para que nossa associação con-
tinue a crescer cada vez mais.

Como funcionam as regio-
nais da SBCV?

Funcionam como núcleo de 
apoio para o trabalho da SBCV 
Nacional pelas regiões do Bra-
sil.  Não possuem CNPJ próprio, 
por isso não gozam de indepen-
dência financeira. Cada uma de-
las contam com três membros; 
Diretores Presidente, Secretário 
e Cientifico. Temos atualmente 
as regionais Cento-Oeste-Norte, 
Nordeste e as dos Estados do 
Rio de Janeiro e Minas Gerais. 
Juntas esse ano promoveram 
dez eventos. Elas são e serão 
essenciais para a manutenção e 
crescimento da Cardiologia Ve-
terinária pelo Brasil. 

Quando teremos os primei-
ro cardiologistas veterinários 

diplomados no Brasil?
O primeiro passo foi dado, 

enviamos ao CFMV as normas 
para obtenção do titulo de es-
pecialista. O CFMV aprovando 
as normas, iremos divulgá-las 
em nosso sitio virtual para que 
os associados providenciem a 
documentação necessária.  De-
pois agendaremos o exame e o 
comitê de especialistas que irá 
aplica-la.

Você já não pode divulgar 
as normas?

Prefiro esperar aprovação do 
CFMV. O que posso adiantar 
é que o colega que deseja ser 
candidato ao titulo deverá ob-
ter uma pontuação mínima para 
duas diferentes categorias, for-
mação e atualização profissio-
nal. No primeiro quesito, irá con-
tar o quanto tempo o profissional 
atua na área e se ele realizou 
algum tipo de pós-graduação e/
ou residência ligada à instituição 
de ensino. No segundo quesito, 
avaliaremos se nos últimos cin-
co anos, o candidato frequentou 
cursos em cardiologia, promovi-
dos por entidades de classe.

Quero registrar que tudo que 
fizemos foi em prol da cardiolo-
gia veterinária, e o engrandeci-
mento da SBCV. 
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SAÚDE

CRMV-SC faz alerta em rede 
nacional sobre anabolizantes e 
participa de subcomissão na AL

Reportagem que retrata a 
venda ilegal de anabolizantes 
veterinários e seu uso em em 
seres humanos ganhou a mídia 
nacional em outubro deste ano.

Além de veiculação no Bom 
dia Brasil, da rede Globo, e no 
portal G1, a reportagem foi exibi-
da em três telejornais estaduais 
da RBS TV. O Médico Veteriná-
rio e Assessor Técnico e de Fis-
calização do CRMV-SC, Fernan-
do Zacchi, concedeu entrevista 
falando sobre os perigos para 
a saúde humana. “A orientação 
é que o consumidor nunca use 
um medicamento veterinário, 
pois ele não é testado para este 
fim, mesmo que tenha o mesmo 
princípio ativo”, disse Zacchi. 

O assunto está em discussão 
na Assembleia Legislativa, que 
criou  a Subcomissão das Aca-
demias, constituída a partir de 
audiência pública realizada pela 
Comissão de Saúde.

A subcomissão é composta 
por 17 integrantes, entre eles 
o CRMV-SC, representado por 
Zacchi. O objetivo é identificar 
falhas e sugerir alterações na 
legislação atual que trata das 
ações de fiscalização ao comér-
cio e consumo de produtos ana-
bólicos. 

“Uma das iniciativas sugeri-
das é alterar a Lei 10.361/1997, 
que disciplina o funcionamento 
de clubes, academias e outros 
estabelecimentos que ministrem 
aulas ou treinos de ginástica, 
dança, artes marciais, esportes 
e demais atividades físico-des-
portivo-recreativas; e o Decreto 
3.150/1998, que aprova o regu-
lamento. A subcomissão identi-
ficou como um fator de risco o 
funcionamento de estabeleci-

mentos que atuam com ativida-
des físicas que não cumprem 
normativas de registro, acompa-
nhamento e orientação profissio-
nal. 

Outro foco é regulamentar o 
comércio de suplementos ali-
mentares e de produtos de uso 
veterinário. Atualmente, qual-
quer tipo de estabelecimento 
– como academias, lojas de ar-
tigos esportivos e supermerca-
dos – comercializa suplementos 
alimentares. Muitas vezes esses 
produtos são prescritos sem 
orientação profissional, por pes-
soas que não são legalmente 
habilitadas. De acordo com  Fer-
nando Zacchi, a regulamentação 

do comércio de anabolizantes de 
uso animal é necessária porque 
falhas na legislação e na fiscali-
zação possibilitam que qualquer 
pessoa adquira esse tipo de pro-
duto sem dificuldade em estabe-
lecimentos agropecuários. Além 
do CRMV-SC, participam da 
subcomissão representantes do 
próprio colegiado; do Conselho 
Federal de Nutrição; dos Con-
selhos Regionais de Nutrição, 
Educação Física, Farmácia, Vi-
gilância Sanitária Estadual; dos 
Correios; da Associação Catari-
nense de Nutrição e do Conse-
lho Municipal de Segurança Ali-
mentar e Nutricional de Jaraguá 
do Sul.
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     Fiscalização e RT

Termo de Fiscalização           2057        
Auto de Constatação         2240      
Auto de Infração                    1071          
Auto de Multa                          326            
ARTs Homologadas              4168  

     Compras  e Licitações

Ass. de Comunicação

Acesso mensal site  27mil
Boletins enviados         80
E-mails cadastrados 5.800

     Procuradoria Jurídica

     Setor de Pessoa Jurídica

Inscrições                                  617                        
Cancelamento de Inscrições    363 
Defesas Administrativas           241

     Eventos (participantes)

Sem. RT - Mod. Básico         424 
Sem. RT - Mod. Avançado    110  
Encontro Resp. Social       1.537
Rodadas Técnicas               627

     Setor de Pessoa Física
Inscrições Primárias     291         
Inscrições Secundárias       35      
Transferências Recebidas   91   
Cancelamentos        68
Transf. Concedidas        63
Reativação       13    

     Setor de Cobrança

     Médicos Veterinários
Atuantes                 4.425
Total de Inscritos    6.050    

     Zootecnistas

Atuantes                    149                          
Total de Inscritos       242

     
  RECEITAS ARRECADADAS  out/12 (R$) out/13  (R$)      %
  Receita de Contribuição   2.324.038,33   2.474.983,28  6,49%
  Receita Patrimonial   70.799,36   52.928,69  -25,24%
  Receita de Serviços   281.104,80   329.151,72  17,09%
  Outras Receitas Correntes  176.624,62   257.568,85  45,83%
  TOTAIS     2.852.567,11   3.114.632,54  9,19% 
  
                   DESPESAS REALIZADAS out/12 (R$) out/13  (R$)      %
  Pessoal     1.046.659,98   1.059.825,77  1,26%
  Despesas Variáveis   25.017,84   26.492,27  5,89%
  Obrigações Patronais   239.311,08   289.894,52  21,14%
  Material de Consumo   54.881,75   67.497,93  22,99%
  Desp. Gerais Administrativas     997.207,78  1.079.522,41  8,25%
  Transferências Correntes  -      45.000,00  100,00%
  Despesas de Capital   337.743,78   73.850,00  -78,13%
  TOTAIS     2.700.822,21   2.642.082,90  -2,17%

     Carteiras Entregues
Med. Veterinários      402    
Zootecnistas               15          

O Conselho 
Regional de 

Medicina Veterinária 
de Santa Catarina 
apresenta o balanço 

parcial referente entre 
os meses de janeiro e 

outubro de 2013

Parecer     98
Ação Ordinária   62 
Agravo de Instrumento  02
Mandado de Segurança  37
Impugnação ao valor da causa 07
Execução Fiscal           379
Embargos à Execução Fiscal   22

Balanço parcial 2013Balanço parcial 2013

Processos Licitatórios              10 
Dispensa de Licitação              46
Processos de Inexigibilidade    01          
Contratos                                  08
Termos Aditivos aos Contratos 10                         
Convênios                                 03    

Em dia com anuidade 2013                    PF -  3370    PJ - 3051                  
Em débito com anuidade 2013               PF -  421      PJ - 1511 
Débitos inscritos em dívida ativa            PF -  294      PJ - 1336
Total de taxas recebidas                         PF - 4786     PJ - 8961



          

9      INFORME CRMV-SC         Setembro / 2012

Inscrições Primárias     291         
Inscrições Secundárias       35      
Transferências Recebidas   91   
Cancelamentos        68
Transf. Concedidas        63
Reativação       13    

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Receitas e Despesas
     
  RECEITAS ARRECADADAS  out/12 (R$) out/13  (R$)      %
  Receita de Contribuição   2.324.038,33   2.474.983,28  6,49%
  Receita Patrimonial   70.799,36   52.928,69  -25,24%
  Receita de Serviços   281.104,80   329.151,72  17,09%
  Outras Receitas Correntes  176.624,62   257.568,85  45,83%
  TOTAIS     2.852.567,11   3.114.632,54  9,19% 
  
                   DESPESAS REALIZADAS out/12 (R$) out/13  (R$)      %
  Pessoal     1.046.659,98   1.059.825,77  1,26%
  Despesas Variáveis   25.017,84   26.492,27  5,89%
  Obrigações Patronais   239.311,08   289.894,52  21,14%
  Material de Consumo   54.881,75   67.497,93  22,99%
  Desp. Gerais Administrativas     997.207,78  1.079.522,41  8,25%
  Transferências Correntes  -      45.000,00  100,00%
  Despesas de Capital   337.743,78   73.850,00  -78,13%
  TOTAIS     2.700.822,21   2.642.082,90  -2,17%

Distribuição de Gastos

Distribuição de Receitas

                         Florianópolis - SC, 31 de outubro de 2013     
  Moacir Tonet                            Giovane Ademir Silveira
CRMV/SC 0837                                CRC/SC 20.149/O-1 
   Presidente                                       Contador 

Balanço parcial 2013
40%

1%

11%

2%

41%

2% 3%

Distribuição dos Gastos
Pessoal

Despesas Variáveis

Obrigações Patronais

Material de Consumo

Despesas Gerais
Administrativas
Transferências Correntes

Despesas de Capital

79%

2%
11%

8%

Distribuição das Receitas

Receita de Contribuição

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

ATIVO CIRCULANTE    7.381.835,88 PASSIVO CIRCULANTE               419.337,79  

   CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA     878.668,19    OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS              265.991,33  

   CREDITOS A CURTO PRAZO   6.298.292,22    FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO     39.027,79  

   DEMAIS CREDITOS E VAL. DE CURTO PRAZO      129.501,87    OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                3.122,35  

   INVEST. E APLIC. A CURTO PRAZO          940,01    DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             111.196,32 

   VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PAGAS                         74.433,59   

     

ATIVO NÃO CIRCULANTE   2.442.266,51    

   IMOBILIZADO    2.442.266,51    

           PATRIMÔNIO LÍQUIDO                9.404.764,60  

                   RESULTADOS ACUMULADOS                                 9.404.764,60 

     

   TOTAL   9.824.102,39   TOTAL                              9.824.102,39 

    

Balancete Período: 01/01/2013 a 31/10/2013 

Em dia com anuidade 2013                    PF -  3370    PJ - 3051                  
Em débito com anuidade 2013               PF -  421      PJ - 1511 
Débitos inscritos em dívida ativa            PF -  294      PJ - 1336
Total de taxas recebidas                         PF - 4786     PJ - 8961
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Conselho 
lança material 
institucional

Em 2014, tanto o 
folder institucional 
quanto a cartilha 
de silvestres estarão 
disponíveis aos 
profissionais 

O Conselho Regional de Medicina Veterinária 
de Santa Catarina (CRMV-SC) preparou um ma-
terial institucional com informações importantes 
a todos os Médicos Veterinários e Zootecnistas 
que será disponibilizada em 2014. A cartilha, com 
um total de 12 páginas, traz dados importantes 
relacionados com pessoa física, pessoa jurídica, 
anotação de responsabilidade técnica, processos 
éticos e exercício ilegal da profissão. O material 
também apresenta um panorama sobre o papel 
do  Conselho perante a socidade e os profissio-
nais. 

Cartilha didática sobre animais 
selvagens é produzida pelo Conselho

Com a assessoria técnica da Comissão de 
Animais Silvestres do CRMV-SC foi produzido 
este ano uma cartilha elaborada em forma de 
quadrinhos. A moral da história é mostrar que, 
além de criminoso, o tráfico de animais silves-
tres provoca um desequilíbrio no ecossistema. 
A cartilha também aborda maus tratos e for-
mas de evitar este tráfico, que perde somente 
para o tráfico de drogas e de armas.O material 
também estará disponível em 2014.


