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CAMPANHA

CRMV-SC promove últimos 
eventos do ano. Confira!

A partir de outubro terá início o ciclo de Seminários de Respon-
sailidade Técnica e Ética Profissional - Módulo Básico, cuja parti-
cipação é obrigatória ao menos uma vez a todos os profissionais 
que exercem RT. Inscrições abertas. PÁGINA 3.

ACUPUNTURA

Depois do acidente 
que resultou na per-
da do braço de um 
menino no zoológico 
de Cascavel (PR) a 
segurança nos zoo-
lógicos foi tema que 
ganhou repercussão 
nacional. Conheça 
como o Zoo de Bal-
neário Camboriu tra-
balha esta questão. 
PÁGINA 5.

Com uma produção 
de 6 mil toneladas 
por ano, o Estado 
exportou mais de 
3 mil toneladas no 
primeiro semestre 
de 2014. Somente o 
Sul catarinense pro-
duz duas 2 mil to-
neladas, sendo que 
40% da produção 
são de mel orgânico.  
PÁGINA 9.

SAÚDE SAMUVET

O CRMV-SC fará parte da 2ª edi-
ção da Campanha Nacional de 
Combate ao Tráfico de Animais 
Silvestres, promovida pelo CFMV. 
O evento é aberto ao público em 
geral e será realizado no dia 28 de 
setembro no Parque Ecológico do 
Rio Vermelho, em Florianópolis. 
PÁGINA 4.

No ano passado o Médico Veteri-
nário Samuel Paganelli assumiu 
a Secretaria de Saúde de Nave-
gantes.  Ele conta que recebeu 
algumas críticas pelo fato de um 
Médico Veterinário assumir a pas-
ta, mas isso não prejudicou seu 
trabalho. 
PÁGINA 6. 

Capital inaugura o Samuvet, ou 
Serviço Médico de Atendimento 
Veterinário de Urgência. O projeto 
é inédito no Brasil e está em fase 
de testes, com duração de 90 dias. 
O Samuvet irá afuncionar 24 horas 
por dia com a presença de um Mé-
dico Veterinário.
PÁGINA10.

Santa Catarina é o segundo maior
exportador de mel do Brasil
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Colegas

Falta pou-
co para minha 
gestão chegar 
ao fim. Foram 
nove anos a 
frente do Con-
selho catari-

nense, onde trabalhamos 
com afinco pela valorização 
da Medicina Veterinária e da 
Zootecnia sem perder o foco 
na fiscalização.  Posso afir-
mar que foi uma gestão pró- 
ativa, trabalhamos com uma 
grande equipe de diretores, 
conselheiros, comissões e 
funcionários que contribuí-
ram com o crescimento do 
CRMV-SC  e dos profissionais.

Os eventos de educação 
continuada foram sem dú-
vida uma das marcas da mi-
nha gestão, neste período 
reunimos um público mais 
de 12 mil pessoas, entre 
profissionais e estudantes. 
Neste segundo semestre se-
rão realizados os Seminários 
de RT - Módulo Básico, cuja 
participação é obrigatória 
ao menos uma vez.  Confira 
nas próximas páginas a pro-
gramação completa. Ainda 
nesta edição destaque para 
a reportagem sobre o siste-
ma de segurança no zooló-
gico de Balneário Camboriú 
e sobre nossa participação 
na segunda edição da Cam-
panha Nacional de Combate 
ao Tráfico de Animais Sil-
vestres, que será no Parque 
Ecológico do Rio Vermelho, 
em Florianópolis. Todos es-
tão convidados a participar. 
Aproveito também a oportu-
nidade para desejar a todos 
os Médicos Veterinários pa-
rabéns pelo seu dia, celebra-
do em 09 de setembro!

O CRMV-SC esteve presente, 
através de sua assessoria técnica, 
na reunião dos Secretários de Saú-
de da Associação dos Municípios 
do Vale do Itajaí (AMAVI), realiza-
da em Rio do Sul no final do mês 
de agosto. Durante o encontro, 
que contou com cerca de 20 Se-
cretários, o CRMV-SC apresentou 
proposta de abordagem do proble-
ma da superpopulação de cães e 
gatos, bem como controle de zoo-
noses que deve ser realizado pelo 
município. A proposta enfatiza o 
tratamento do problema através de 

O responsável pelo setor de TI 
do CRMV-SC, Carlos Alberto Pe-
reira, esteve em Goiânia nos dias 
13 e 14 de agosto para implantar o 
Programa de Gestão e Controle de 
Processo Ético Profissional no CR-
MV-GO e treinar os funcionários.

O sistema foi criado pelo Con-
selho Regional de Medicina Veteri-
nária de Santa Catarina e tem por 
finalidade controlar administrativa-
mente o andamento dos processos 
éticos, prazos e relatórios. Na foto: 
Carlos, ao lado da assessora da di-

CRMV-SC implanta programa 
de gestão e Controle de 

Processos Éticos em Goiânia

retoria, Rubbia Mary Reis Coutinho 
e da coordenadora técnica do CR-
MV-GO, Médica Veterinária Raquel 
de Sousa Braga. 

Conselho discute sobre 
zoonoses com secretários 
de saúde do Vale do Itajaí

múltiplas ações e com a participa-
ção dos Médicos Veterinários, tan-
to inseridos no NASF quanto nos 
estabelecimentos já existentes no 
município. A ideia do CRMV-SC é 
que os programas de controle po-
pulacional sejam realizados com 
parâmetros e critérios técnicos que 
permitam um monitoramento cons-
tante das populações e da eficiên-
cia dos programas. O CRMV-SC 
disponibilizou auxílio aos municí-
pios que necessitem implantar pro-
gramas de controle de zoonoses e 
de população animal.
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Parabéns a todos estes profissionais 
responsáveis por preservar e 

promover a saúde dos animais 
e o bem-estar da população !

09 de setembro 
DIA DO MÉDICO VETERINÁRIO
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SILVESTRES

CRMV-SC participará do Dia 
Nacional de Combate ao 

Tráfico de Animais Selvagens
No próximo dia 28 

de setembro o CR-
MV-SC fará parte da 
Campanha Nacional 
de Combate ao Tráfi-
co de Animais Selva-
gens, uma campanha 
organizada pelo Con-
selho Federal de Medicina Vete-
rinária pelo segundo ano conse-
cutivo. O evento irá acontecer no 
próximo dia 28 de setembro, no 
Parque Ecológico do Rio Verme-
lho, em Florianópolis.

Durante a campanha, Médicos 
Veterinários que atuam na área de 
animais silvestres estarão entre-
gando cartilhas educativas sobre 
o assunto e orientando sobre a 
importância de combater o tráfico 
de animais selvagens que no Bra-
sil perde apenas para o Tráfico de 
drogas e de armas.

No ano passado o local escolhi-
do foi o zoológico do Parque Beto 
Carrero Word e este ano o tra-
balho será desenvolvido na trilha 
do Parque Ecológico do Rio Ver-
melho, recentemente inaugurado 

pela Fundação do Meio 
Ambiente de Santa Cata-
rina (Fatma). 

No caminho, foram 
montados 16 viveiros com 
mais de 150 animais sil-
vestres, mais de 35 espé-
cies da fauna catarinense 

entre elas macacos, jabutis, ara-
ras, papagaios, pumas. A novo es-
paço tem um quilômetro de percur-
so e é totalmente acessível para 
cadeirantes. “ O conceito desta 
trilha difere de zoológicos e nosso 
principal objetivo é a conscientiza-
ção da população quanto ao tráfi-
co, posse ilegal e maus tratos aos 
animais selvagens.  Somente ani-
mais que não podem ser soltos na 
natureza estão expostos e toda a 
visitação é realizada com o acom-
panhamento de guias”, ex-
plica a coordenadora téc-
nica do projeto, a Médica 
Veterinária Cristiane Koles-
nikovas.

Os animais abrigados lá 
vieram do Centro de Tria-
gem de Animais Silvestres 

(CETAs), gerenciado pela Fatma e 
Polícia Militar Ambiental. Portanto, 
são animais que não podem retor-
nar ao habitat natural por alguma 
deficiência física. Os visitantes, 
além de passarem por diversos 
viveiros, terão a oportunidade de 
entrar em um deles: parte da tri-
lha passa por dentro de um vivei-
ro onde os animais mais mansos 
e acostumados com os humanos 
poderão interagir com as pessoas. 
Em dias úteis, o passeio é desti-
nado a grupos escolares ou pre-
viamente agendados. Aos finais 
de semana e feriados, a visitação 
é aberta ao público, também com 
o auxílio de coordenadores. Tam-
bém no percurso da Trilha Eco-
lógica foi construído um mirante 
para que os visitantes possam ver, 

lá de cima, a Lagoa 
da Conceição de um 
lado e o mar de ou-
tro. A vista mostra a 
riqueza do Parque, 
formada pelo vento e 
pelo mar. Toda visita-
ção é gratuita. 

Veterinários 
estarão à 
disposição da 
população
para orientar e 
esclarecer dúvidas

Dia nacional 
de combate ao 
tráfico de animais 
selvagens será 
realizado pelo 
segundo ano
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Uma homenagem

ZOOLÓGICOS

Acidente abre discussão sobre 
segurança nos zoológicos

O acidente que vitimou o menino 
Vrajamany Fernandes Rocha, 11 
anos, que perdeu um braço ao ser 
atacado por um tigre em Cascavel 
(PR) abre uma discussão no que 
se refere à segurança nos zooló-
gicos. O Médico Veterinário Gui-
lherme Duarte Peixoto Soares, 
Responsável Técnico do Com-
plexo Ambiental Cyro Gevaerd, o 
Zoológico de Balneário Camboriú, 
explica que todo zoológico deve 
atender a regras de segurança 
criadas pelo Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente e Recursos Natu-
rais Renováveis - Ibama, como 
distanciamento mínimo da visita-
ção pública ao animal de 1,5 me-
tro, separados por cercas, vidro, 
tela, fosso, tudo para evitar o con-
tato direto com os animais. 
“Além disso, contamos com pla-
cas de sinalização alertando a 
presença de animais ferozes, 
acesso proibido e orientação dos 

tratadores e técnicos. No caso do 
nosso zoológico, os pais sempre 
são orientados a manter seus fi-
lhos próximos sendo responsáveis 
por eles”, explica. 
Em relação as escolas, apenas 
são aceitos grupos com no míni-
mo um responsável para cada 10 
crianças. Um termo de responsa-
bilidade deve ser assinado pelo 
responsável da instituição de ensi-
no para cada visita. Desde que foi 
inaugurado em 1981 nunca ocor-
reu nenhum problema no zoológi-
co, a vigilância é mantida constan-
temente por meio de câmeras de 
segurança para evitar incidentes. 
O zoológico é constituído por 
aproximadamente 1.200 animais, 
distribuídos em 91 espécies de 
aves, 29 de mamíferos, 24 de rép-
teis, e além das atrações já exis-
tentes fazem parte: um Núcleo de 
Educação Ambiental, um terrário e 
um moderno berçário.
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ENTREVISTA

Médico Veterinário comanda 
secretaria da Saúde de Navegantes

No ano passado o Médico Vete-
rinário Samuel Paganelli assumiu 
a Secretaria de Saúde da cidade 
de Navegantes.  Ele conta nesta 
entrevista que recebeu algumas 

críticas pelo fato de um profissional 
da Medicina Veterinária assumir a 
pasta, mas isso não impediu que 
ele realizasse um belo trabalho 

frente a secretaria. Formado pelo 
CAV-UDESC em 1990, Samuel 

tem Pós-graduação em Clínica e 
Cirurgia de Pequenos Animais e 
em Homeopatia. Atualmente cur-
sa a fase final do curso de Gestão 

Pública pela UNISUL.

Informativo CRMV-SC - O 
fato da sua formação ser em 
Medicina Veterinária ajudou em 
quais pontos no que se refere a 
gestão?

Samuel Paganelli - Atuei no 
Parque Beto Carrero Word e na 
minha clínica veterinária como 
gestor. Estas atividades me 
renderam alguma experiência 
que facilita a condução dos tra-
balhos na secretaria. O contato 
com as pessoas como clínico 
também auxiliou no que se refe-
re ao contato com a população.

CRMV-SC - Poucas pessoas 
associam a Medicina Veteriná-
ria com saúde pública, o senhor 
acha que esta visão está mu-
dando perante a sociedade?

Paganelli - Quando fui indi-
cado para o cargo houve mui-
tas críticas e até piadas. Como 
um Veterinário será secretário 
da saúde? O povo não é bicho, 
entre outros comentários nes-

te sentido.  Mas me mantive 
firme, pois sei que  o Médico 
Veterinário tem sim bastante co-
nhecimento em saúde pública. 
Acredito que os profissionais da 
Medicina Veterinária precisam 
sair do seu meio, se envolver 
com a política, com a sociedade 
para que consiga galgar vários 
cargos que ele tem conheci-
mento e condições de gerir. 

CRMV-SC - Vocês possuem 
Centro de Zoonoses? 

Paganelli – Sim, inaugura-
do agora em agosto, onde está 
funcionando o Departamen-
to de Assistência e Bem-estar 
Animal. Este departamento irá 
realizar cirurgias de esteriliza-
ção em cães e gatos, e também 
atender animais de rua que se 
encontram machucados ou em 
sofrimento.  Paralelo a isto rea-
lizaremos palestras nas escolas 
municipais e estaduais visando 
a conscientização das crianças 

no trato com os animais. Sabe-
mos que é um trabalho de longo 
prazo, mas encaramos o desa-
fio.

CRMV-SC - Quais seus prin-
cipais projetos para Navegan-
tes?

Paganelli - Em apenas um 
ano e meio inauguramos duas 
novas Unidades Básicas de 
Saúde. Uma delas foi mobiliada 
com material que iria para leilão. 
Estamos construindo a Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
24 horas no bairro Gravatá e o 
Hospital está passando por uma 
reforma, que dobrará o número 
de leitos. Aderimos ao Progra-
ma Mais Médicos para o Brasil,  
contamos com sete médicos 
cubanos, um mexicano, um ar-
gentino, dois brasileiros forma-
dos em Cuba e um brasileiro. 
No próximo ano construiremos 
duas novas unidades de Saúde 
Básicas.



Seminários de RT - Módulo Básico serão 
realizados no segundo semestre

   Mantenha-se                                                                                                                                        

    em dia com 

    o CRMV-SC

Atualize seus dados 

cadastrais e regularize 

sua situação.

EVENTOS

 07/10

08/10

09/10 

  21/10 

  06/11 
Campus Marcílio Dias  Rua Vanderlin                                                                                                                                        

  Mtzkers/n, Dist. Marcílio Dias - Auditório

Luiz de Camões, nº 2090 
Conta Dinheiro -  Auditório Caverna

Campus Med. Vet. Rod. Bortoluzzi 
SC-480,  Bairro Preto saída para 
Abelardo Luz  - Auditório - 2º andar

XANXERÊ - UNOESC

Rua Pe. João Leonir Dall`Alba s/n,                                                                                                                                             
  Bairro Murialdo  - Auditório Central

Campus I - Rua Antônio da Veiga, 140
Victor Konder - Bloco J sala 102

   LAGES - CAV/UDESC 
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ORLEANS - UNIBAVE 

   CANOINHAS - UNCINSCRIÇÕES ABERTAS
www.crmvsc.org.br

 BLUMENAU - FURB  
 

* Participação obrigatória ao menos uma vez a todos os profissionais que exercem RT
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ARTIGO

         

NEFHAR BORCK  
Advogado – Especialista em 
Gestão e Direito Ambiental 
Membro do Conselho Estadual 
do Meio Ambiente de SC 

Assim entendem os Tribunais Federais em casos análo-
gos:

TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL AC 29841 RS 2006.71.00.029841-
0 (TRF-4)
Data de publicação: 26/05/2010
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INME-
TRO. FISCALIZAÇÃO.BALANÇAS DE USO INTERNO. AFE-
RIÇÃO. 

As balanças questionadas não são utilizadas senão para con-
trole interno, eis que estranhas à atividade comercial, razão 
pela qual não faz sentido a obrigatoriedade de aferição perió-
dica, eis que esta somente é cabível quando as balanças pas-
sam à função de pesar a mercadoria comercializada, atingindo, 
indiretamente, terceiros e consumidores.Agravo desprovido. 

Fiscalização indevida de balanças 
em estabelecimentos veterinários 
Muitos Médicos Veteriná-

rios estão sendo  surpreen-
didos pela fiscalização do 
INMETRO sobre as balanças 
que possuem em suas clíni-
cas e consultórios veteriná-
rios, pois além de correrem 
o risco de serem autuado por 
alguma possível variação na 
balança, ainda tem de pagar 
pela fiscalização.

Entretanto, tal fiscalização 
se mostra indevida, inclusive 
com várias decisões de Tribu-
nais Federais neste sentido, 
posto que estas balanças não 
se destinam ao consumo fi-
nal, posto que servem apenas 
para controle interno, eis que 
estranhas à atividade comer-
cial deste tipo de empresa. 

A fiscalização se deve so-
mente para situações que 
envolvam destinação ao Con-
sumidor, e tendo em vista a 
proibição da venda de ração 
a granel que sim, necessita-

ria de uma pesagem correta 
e precisa para não lesar os 
consumidores, a balança para 

utilização meramente interna 
não necessita de fiscalização. 
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APICULTURA

Santa Catarina é o segundo 
maior exportador de mel do país
Santa Catarina é o segun-

do maior exportador de mel do 
país, segundo a Associação 
Brasileira dos Exportadores 
de Mel (Abemel). Com uma 
produção de 6 mil toneladas 
do alimento por ano, o estado 
exportou mais de 3 mil tone-
ladas no primeiro semestre de 
2014. A exportação de janeiro 
a junho rendeu mais de 12 mi-
lhões de dólares. 

O líder em exportações foi 
São Paulo, com um volume de 
4,7 mil toneladas. Santa Ca-
tarina ficou em segundo lugar 
e as principais produtoras no 
estado são as regiões Sul, a 
área de planalto no Norte, Vale 
do Itajaí e Grande Florianópo-
lis. Só o Sul do estado produz 
duas 2 toneladas, sendo que 
40% da produção são de mel 
orgânico.

“Para que seja considera-
da apicultura orgânica exige 
um manejo diferenciado, com 
exigências que vão desde a 
colmeia ficar distante de fon-
tes poluentes até a proibição 
do uso de medicamentos nas 
abelhas ou a utilização de tin-
tas convencionais para pintar 

as colmeias. O mercado in-
ternacional para esse tipo de 
apicultura é muito promissor, 
principalmente os Estados 
Unidos”, explica Nésio Fernan-
des de Medeiros, presidente 
da Federação das Associa-
ções de Apicultores de Santa 
Catarina (FAASC). Segundo 
ele, 100 mil colmeias estão 
cadastradas para produção 
de mel orgânico e 30 mil famí-
lias catarinenses se dedicam 
à apicultura. De acordo com 
o Governo do Estado, Santa 

Catarina é o quarto maior pro-
dutor nacional de mel. Além 
da produção do alimento, a 
apicultura colabora com a po-
linização dos pomares e as 
abelhas também podem pro-
duzir produtos com funções 
nutracêuticas e cosméticas. 
“Os apicultores podem se es-
pecializar nesses produtos e 
agregar valor à sua produção, 
como o pólen, o néctar e a ge-
leia real”, conclui Airton Spies, 
secretário de Estado da Agri-
cultura e da Pesca.

Os benefícios do mel
Os benefícios do mel envolvem o fortalecimento 

do sistema imunitário, auxiliam o processo de diges-
tão e também atuam no melhorando e funcionamento 
do intestino porque possuem enzimas que estimulam 
os movimentos intestinais. O mel é o único alimento 
doce que contém proteínas e sais minerais como po-
tássio e magnésio que são importantes para a saú-
de. O mel é um alimento considerado anti-séptico, 
antioxidante, anti-reumático, bactericida, diurético, 
digestivo, expectorante e calmante.
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AGENDA 2014

Acompanhe a agenda no site 
www.crmvsc.org.br

SETEMBROCapital inaugura um Samu                                                                                                                                             
   para animais inédito no país

Em agosto deste ano, a 
Prefeitura de Florianópolis 
inaugurou algo inédito no país: 
o Samuvet, ou Serviço Médico 
de Atendimento Veterinário de 
Urgência. O projeto que está 
em fase de testes, com dura-
ção de 90 dias, é considera-
do uma vitória àqueles que há 
anos lutam por leis de prote-
ção aos animais. Após o pe-
ríodo, em que o Samuvet vai 
funcionar 24 horas por dia, a 
Secretaria de Saúde vai defi-
nir as diretrizes de atendimen-
to a serem seguidas, que irão 
constar de decreto a ser assi-
nado pelo prefeito Cesar Sou-
za Junior. A equipe é compos-
ta por um Médico Veterinário 
(com uma maleta de primeiros 
socorros) e um motorista. Por 
enquanto só foi disponibiliza-
do uma viatura.

Demanda existe, muitas 
pessoas possuem animais 
de estimação, especialmente 
cães e gatos, e numa emer-
gência a maioria não sabe a 

quem recorrer. A Dibea aten-
de, em seu horário normal de 
funcionamento, aproximada-
mente 15 casos de cães, ga-
tos e cavalos atropelados ou 
baleados, por semana. 

A preferência do atendi-
mento são cães e gatos, com 
ou sem dono, principalmente 
em situações de atropelamen-
to ou outras situações avalia-
das como de extrema necessi-
dade. Também são atendidos 
animais utilizados em farra do 
boi, e cavalos que podem até 
ter proprietários, mas que se-
jam encontrados sozinhos. 

O idealizador do projeto foi 
o Diretor do Bem-Estar Ani-
mal (Dibea), da Secretaria 
Municipal de Saúde, Eduardo 
Cavallazzi. O serviço do Sa-
muvet será acionado somente 
através do Centro de Opera-
ções da Polícia Militar diante 
de ocorrências atendidas pela 
Polícia Militar, Corpo de Bom-
beiros e Guarda Municipal, pe-
los telefones 190/192/193.

Simpósio de Medicina felina
12/09 a 14/09
Natal –  BR
adri.vet@hotmail.com.br

XIVº Congreso Nacional 
AVEACA - XIº Congreso 
Iberoamericano FIAVAC
11/09 a 12/09
Buenos Aires - Argentina 
www.aveaca.org.ar 

7º CBMZ - Congresso 
Brasileiro de Mastozoologia
22/09 a 26/09
Gramado - RS 
eventos@gweventos.com.br          

OUTUBRO

XXIV Congresso Panameri
cano de Ciências Vet.
06/10 A 09/10
Havana – CU 
eventos@eventosemcuba.

com.br

I Simpósio de Patologia 
Aplicada  Animais Selvagens
17/10 a 19/10
Botucatu - SP 
geas@fmvz.unesp.br          
WebSite: - goo.gl/eXcz6u 

XVII Congresso Brasileiro de 
Parasitologia Veterinária
21/10 a 24/10
Gramado – RS
secretaria@cbpv.org.br

PET South America 2014 
28/10 a 30/10/2014
São Paulo – SP
www.petsa.com.br 


