
A maior ação educativa já promovida pelo CRMV-SC no litoral de Santa Catarina foi um sucesso. 
O projeto “A Vida pede Socorro” foi realizado e oito praias catarinenses. PÁGINAS 6 A 11.
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BRUMADINHO
Um ano após 
a tragédia

PA
TR

IC
IA

 R
OD

RI
GU

ES

Bombeiro Militar de 
Santa Catarina, gradu-
ado em Medicina Vete-
rinária, relembra uma 
das missões mais difí-
cies da sua vida. PÁGI-
NAS 4 E 5.

CRMV-SC e parceiros impactaram 
mais de 1,5 mil pessoas no litoral
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 Prezados Colegas

 Entramos no último ano 
desta gestão satisfeitos com 
muitos resultados. Percebemos 
nos Seminários de Responsabi-
lidade Técnica a proximidade 
dos profissionais com o Con-
selho, nas nossas fiscalizações 
acompanhamos o comprometi-
mento das empresas em realizar 
as adequações necessárias e a 
receptividade da população ca-
tarinense nas ações sociais que 
realizamos.

 Nas próximas páginas 
convido você para acompanhar 
o maior trabalho educativo já 
realizado pelo Conselho em nos-
so litoral. Junto com o Governo 
do Estado, Corpo de Bombeiros, 
prefeituras, instituições como o 
Projeto Tamar e R3 Animal, entre 
outras, envolvemos diretamente 
1,5 mil pessoas, entre crianças e 
adultos em causas relacionadas 
com a saúde única. 

 Lembramos também que 
este ano o CRMV-SC realizará 
pela primeira vez eleições on-
-line. Para esclarecer todas as 
dúvidas criamos um hotsite em 
nossa página e todos os nossos 
colaboradores estão à disposi-
ção para prestar informações 
sobre o processo que está mar-
cado para o dia 24 de março.

 A todos uma boa leitura e 
um excelente 2020!

 A equipe de fiscaliza-
ção do CRMV-SC encerrou 
o ano de 2019 fiscalizando 
aproximadamente 1,9 mil 
estabelecimentos que envol-
vem o trabalho da Medicina 
Veterinária e da Zootecnia.
Com o intuito de aumentar 
estes números, uma nova 
estragégia de trabalho já 
está em operação. “A priori-
dade de todos os Conselhos 
Profissionais é a fiscalização, 

não como atividade fim, mas 
como uma ferramenta indis-
pensável para a segurança 
da sociedade catarinense nos 
mais diversos segmentos, 
desde a produção de produ-
tos de origem animal, passan-
do por consutórios, clínicas, 
pet shops, supermercados e 
indústrias, por exemplo”, afir-
ma o Presidente do CRMV-SC, 
Méd. Vet. Marcos Vinícius de 
Oliveira Neves.
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ESPECIAL

Veterinário dedicado aos 
Bombeiros de SC relembra, 

após um ano, a tragédia 
que marcou o país

Veterinário dedicado aos 
Bombeiros de SC relembra, 

após um ano, a tragédia 
que marcou o país

Graduado em Medicina Veterinária em 2010 pela Universidade Estadual do 
Centro-Oeste (Unicentro - Guarapuava/PR) e soldado bombeiro Militar de 

Santa Catarina em Xanxerê, Josclei Tracz, relembra um dos trabalhos mais 
difíceis da sua vida: auxiliar no resgate das vítimas de Brumadinho (MG), em 
janeiro do ano passado. Condutor do cão Iron, que viajou com ele na missão, 

Josclei afirma que na sua vida só tem espaço para gratidão.

A CONVOCAÇÃO
O critério mínimo para partici-
par de ocorrências complexas 
e desta magnitude requer no 
mínimo que o bombeiro tenha 
os cursos específicas (Inter-
venções em áreas de desliza-
mento e Sistema de Coman-
do de Operações) e integrar 

uma das Forças Tarefas per-
tencentes ao Estado, no meu 
caso faço parte da Força Ta-
refa-14 do CBMSC. Também 
sou condutor do cão Iron, que 
possui certificação estadual, 
nacional e internacional. As 
provas de certificação são 
obrigatórias para um cão e 

condutor atenderem ocorrên-
cias reais.

1ª EQUIPE DE SC
EM BRUMADINHO 
Tive a honra de participar da 
primeira equipe catarinense 
a fazer parte das operações. 
Atuamos, eu e meu cão, mais 

À esquerda, o Bombeiro e Veterinário 
Josclei e seu companheiro: o labrador Iron
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Veterinário dedicado aos 
Bombeiros de SC relembra, 

após um ano, a tragédia 
que marcou o país

Veterinário dedicado aos 
Bombeiros de SC relembra, 

após um ano, a tragédia 
que marcou o país

3 binômios (condutor+cão) 
por 10 dias, ao lado de outros 
seis bombeiros. Os trabalhos 
iniciavam o mais cedo possí-
vel, tínhamos que otimizar o 
trabalho dos cães e a tempe-
ratura mais amena da manhã 
era ideal. Nossos labradores 
sentiram bastante com o cli-
ma e calor intenso mineiro. 
Depois parávamos por cerca 
de duas a três horas para al-
moçar, alimentar nossos cães 
e deixá-los descansar. Retor-
návamos a tarde, observan-
do o rendimento dos cães e 
seu bem-estar. Caso fosse 
necessário parávamos antes 
ou nem utilizávamos os cães 
para que eles se recuperas-
sem. Voltamos para Xanxerê, 
intensificamos os treinos com 
meu cão e retornamos após 
uma semana para continuar 
os trabalhos por mais 10 dias.

DIFICULDADES
A locomoção nas zonas quen-
tes de busca, onde não ape-
nas nós bombeiros, mas os 
cães também tinham bastan-
te dificuldade, foi um grande 
desafio. Porém, muitas vezes 
o cão sentia algum odor e 
mudava o comportamento em 
locais de difícil acesso, tínha-
mos que averiguar e analisar 
minuciosamente para que 
nenhuma vítima ficasse para 
trás. Outra complicação foi 
quanto ao manuseio alimen-
tar dos cães. Tivemos que 
adaptar as refeições com su-
plementação vitamínica-mi-
neral e rações concentradas 
de alta energia. Outra enorme 
dificuldade foi pisar na lama e 
não saber o que tinha abaixo 
dela. Num destes exemplos 
meu cão Iron machucou-se, 
um espinho perfurou o mem-

bro anterior. Assim que per-
cebi levei ele no Hospital Ve-
terinário de campanha, este 
acidente ocorreu na segunda 
vez que fomos pra lá.
 
ENCONTRO DE VÍTIMAS
Trabalhávamos todos os dias, 
encontrávamos fragmentos, 
indícios, porém tiveram dias 
que não encontramos nada. 
O momento mais marcante 
foi quando encontramos pela 
primeira vez uma vítima, esta 
possuía o corpo inteiro. Ao 
desenterrá-la ficamos muito 
tocados, nunca nenhum bom-
beiro presente ali trabalhou 
em um cenário com tantas 
vítimas. Os sentimentos fi-
cavam confusos, tristeza por 
um lado e sentimento de de-
ver cumprido. Penso que a 
dor da perda com o tempo é 
amenizada, porém para algu-
mas famílias que ainda não 
encontraram seus parentes 
ou conhecidos esta ferida não 
cicatrizará. Este era um senti-
mento que nos motivava mui-
to a trabalhar e dar o nosso 
máximo para ajudar aquelas 
pessoas.

DEDICAÇÃO DOS VETS.
O hospital de campanha, 
montado para atender os ani-
mais possuía uma estrutura 
exemplar, com raio-x, ultras-
som, sala cirúrgica e diversos 
profissionais envolvidos. Tive 
a satisfação de conhecer co-
legas, trocar experiências e 
auxiliar o máximo possível. 
Havia muitos Médicos Vete-
rinários à disposição neste 
hospital de campanha, assim 
como condutores de excelen-
tes cães, os melhores do Bra-
sil, porém faltava um elo entre 
estas duas frentes. Por isso, 

fiquei muito feliz em assumir 
o papel de levar a campo os 
cuidados veterinários, orien-
tando os colegas cinotécnicos 
com dicas de manejo, alimen-
tação, suplementação e pri-
meiros socorros.

GRATIDÃO
Agradeço a Deus todos os 
dias por tudo. Considero-me 
uma pessoa abençoada, em 
especial na minha profissão. 
Sou bombeiro e médico ve-
terinário e desde o início sa-
bia que não há quadro pro-
fissional veterinário. Por isso, 
quando entrei na corporação 
me coloquei à disposição 
para auxiliar e melhorar cada 
vez mais o serviço de cães de 
busca e resgate.  Para mim 
é uma grande honra atender 
a população como bombeiro, 
ser condutor do meu grande 
amigo e parceiro Iron e tam-
bém participar no apoio vete-
rinário dos nossos cães. 
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CRMV-SC e parceiros impactaram 
mais de 1,5 mil pessoas no litoral

 Após um ano de traba-
lho, envolvendo planejamento 
e busca de parceiros, a maior 
ação educativa já realizada  
pelo CRMV-SC no litoral de 
Santa Catarina foi um suces-
so. O projeto “A Vida pede 
Socorro” envolveu diretamen-
te cerca de 1,5 mil pessoas, 
entre crianças e adultos.
 A ações aconteceram 
durante os meses de janeiro 
e fevereiro em oito pontos de 
Santa Catarina. Na Capital fo-
ram contempladas as praias 
de Canasvieiras, Ingleses, 
Barra da Lagoa, Campeche e 
Lagoa do Peri. Além da Praia 

Apoiadores acreditaram na ideia e 
viabilizaram a execução do projeto

Central, em Balneário Cambo-
riú, Mar Grosso, em Laguna e 
Quatro Ilhas, em Bombinhas.
Em todos os eventos, o pro-
tagonista foi o gibi “Os Heróis 
da Natureza”, uma história em 
quadrinhos criada pelo Con-
selho que explica como o lixo 
jogado no mar impacta, direta 
e negativamente, na vida ma-
rinha. O desafio foi  promover 
uma grande reflexão sobre 
saúde única.
 Na avaliação do Pre-
sidente do CRMV-SC, Méd. 
Vet. Marcos Vinícius de Oli-
veira Neves  os resultados 
superaram as expectativas. 

“Percebemos o interesse das 
crianças pelo projeto e con-
seguimos levar nosso recado. 
Com o apoio de parceiros en-
gajados, colegas de profissão, 
estudantes e colaboradores 
do Conselho ficamos com o 
sentimento de missão cumpri-
da. Embora o papel primordial 
de um Conselho Profissional 
seja a fiscalização, o CRMV-
-SC também educa, mostran-
do à sociedade a importância 
da Medicina Veterinária e da 
Zootecnia nos mais variados 
segmentos. Nosso muito obri-
gado a todos os envolvidos”, 
finaliza.

A ação ganhou 
destaque na mídia 
do Estado, com 
mais de 40 inser-
ções expontâneas 
incluindo TV, rádio 
e internet. 
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CRMV-SC e parceiros impactaram 
mais de 1,5 mil pessoas no litoral

IMA

FLORAM

COMCAP

Apoiadores acreditaram na ideia e 
viabilizaram a execução do projeto

O Governo do Estado, por meio do Insti-
tuto do Meio Ambiente de Santa Catari-
na (IMA), forneceu a infraestrutura para 
realização dos eventos em Florianópo-
lis. A instituição adquiriu duas tendas, 
além de  mesas portáteis. A equipe de 
educação ambiental forneceu brindes 
como sacolas e canudos ecológicos.

A  Autarquia de Melhoramentos da Ca-
pital (Comcap) foi a primeira a apoiar o 
projeto, colocando à disposição seu pes-
soal como responsável pela montagem 
e desmontagem das tendas. A equipe de 
educação ambiental levou a dupla “Vento 
Sul” e “Neyciclagem”, que promoveu uma 
intervenção artística com muita música e 
talento.

A Fundação do Meio Ambiente de Florianó-
polis (Floram) também não mediu esforços 
e esteve ao lado do Conselho em todos os 
eventos da Capital. Com o projeto “Floram 
vai à Praia”, a equipe distribuiu sacolas 
ecológicas, bituqueiras e abordou os ve-
ranistas fazendo um apelo para o destino 
correto do lixo.
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REMAR, LIMPAR E ENSINAR

PROJETO GOLFINHO
Uma parceria incrível e fascinante 
para as crianças. Todo o evento con-
tou com a participação de integran-
tes do Projeto Golfinho, um progra-
ma do Corpo de Bombeiros de Santa 
Catarina. Momento em que as crian-
ças tiveram uma aula sobre os cuida-
dos no mar, também participaram de 
brincadeiras e ganharam medalhas.

SOMEVESC

O Projeto Remar, Limpar e Ensinar 
realiza um belo trabalho de recolhi-
mento de lixo nos oceanos utilizando 
Stand Up Padle. Nestas ações, eles 
mostraram aos veranistas parte do 
material recolhido e preparam ativi-
dades recreativas sempre utilizando 
materiais recicláveis. Foi sem dúvida 
um dos pontos altos da ação.

A Sociedade Catarinense de Medi-
cina Veterinária de Santa Catarina 
(Somevesc), também preocupada 
com a causa, foi outro grande par-
ceiro. A Sociedade patrocinou as 
camisetas para a equipe que tra-
balhou na ação e mobilizou Médi-
cos Veterinários que integram os 
núcleos para dar uma força. 
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PROJETO TAMAR

R3 Animal

SOS Bicho UrbanoSOMEVESC

O Instituto R3 Animal é uma referência 
no trabalho de recuperação de animais 
marinhos que são encontrados debilita-
dos no litoral de Santa Catarina, espe-
cialmente na região de Florianópolis. 
A exposição do Instituto fez parte das 
ações.

A participação do Projeto Tamar, foi 
sem dúvida um grande diferencial no 
evento. A equipe levou para a beira 
da praia uma aula sobre tartarugas, 
com réplicas, exposição de espécies 
e muito conhecimento.

Parceiro de longa data do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária 
de Santa Catarina, o Instituto SOS 
Bicho Urbano foi até Laguna levar 
seus mascotes e suas oficinas ar-
tísticas para as crianças. 
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PREFEITURA DE 
BALN. CAMBORIÚ

PREFEITURA 
DE LAGUNA

PREFEITURA
 DE BOMBINHAS 

Por intermédio da Secretaria de Meio 
Ambiente de Balneário Camboríú, o 
projeto do CRMV-SC recebeu toda 
a estrutura e esteve duas vezes na 
praia Central, uma das regiões lito-
râneas mais movimentadas do Esta-
do. O evento contou também com a 
participação do Beto Carrero World e 
Recicla BC.

O Prefeito de Laguna, Mauro Var-
gas Candemil prestigiou o evento 
ao lado da Presidente da Fundação 
Lagunense do Meio Ambiente (Fla-
ma) Deise Cardoso que viabilizou a 
ação na praia do Mar Grosso. Novos 
parceiros neste dia: Projeto de Mo-
nitoramento de Praias PMP/Udesc/
Laguna e Polícia Militar Ambiental.

A Praia de Quatro Ilhas, certificada 
com o Programa Bandeira Azul, tam-
bém recebeu a ação. O apoio veio da 
Prefeitura da cidade de Bombinhas, 
que também convidou o Projeto Tar-
tabinhas e Projeto de Monitoramento 
de Praias - Bacia de Santos (PMP-
-BS) para integrar as ações.
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Médicos Veterinários, estudantes e 
funcionários do CRMV-SC juntos

PREFEITURA DE 
BALN. CAMBORIÚ

PREFEITURA 
DE LAGUNA

PREFEITURA
 DE BOMBINHAS 
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

O que você fez este ano, 
além de trabalhar? 

 “Educação Financeira” é uma 
coluna escrita pela Consultora 
em Gestão Financeira, Coach 
e Palestrante Ana Cunha. 
Formanda em Administração, 
Ana atua especialmente no 
mercado veterinário.

Já se passou ¼ do ano, e o que você fez até aqui para sua carreira ou sua vida dar um salto? Já di-
zia Albert Einstein “Loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual”. Na última 
edição do informativo abordamos sobre as seis atitudes para uma vida financeira equilibrada, e aí eu 
te pergunto: O que você aplicou sobre aquele conhecimento? Ler livros, fazer cursos, ir a palestras 
não ira modificar sua vida se você não aplicar este conhecimento, transformando-os em ações. Tal-
vez você tenha se entusiasmado com mais um início de ano e tenha traçado suas metas e objetivos 
para 2020, mas se você não for consistente, logo eles se esconderão por trás da sua rotina maluca, 

na sua correria do dia a dia e chegará ao final do ano como mais um ano que se passou.Vamos colo-
car em prática as atitudes necessárias para cumprir o compromisso consigo mesmo? 

REVEJA MAIS UMA VEZ 
SUAS PRIORIDADES - Não 
queira fazer diversas coisas ao 
mesmo tempo, além de causar 
estresse, pode lhe causar tam-
bém um sentimento de frustração 
por não estar conseguindo fazer 
tudo que se propôs. Lembre-se o 
passo não pode ser maior que a 
perna, certifique-se de que tem 
os recursos necessários para 
cada passo do plano de ação.

TENHA CERTEZA QUE 
VOCÊ JÁ POSSUI ALGU-
MAS HABILIDADES - Habi-
lidades de planejamento, gestão 
do tempo, gestão de pessoas, 
autoconhecimento, entre outras 
podem interferir fortemente nos 
seus planos e objetivos, tais ha-
bilidades precisam estar desen-
volvidas para qualquer projeto, 
ou você trará a frustração e a 
desmotivação novamente.

ACOMPANHE SUA EVO-
LUÇÃO POR ETAPAS E 
COMEMORE - Se sabe onde 
quer chegar ao final de 2020 e 
planejou os passos, lembre-se 

de comemorar a cada conquista 
da trajetória, isso é fundamen-
tal para manter sua motivação. 
Um exemplo para ilustrar isso é 
a meta de perder peso. Se quer 
chegar ao final do ano com 12 
quilos a menos, saberá que a 
cada final de trimestre você de-
verá estar com 3 quilos a menos 
e esta conquista deve ser come-
morada para que a neuroquími-
ca gerada em seu cérebro com a 
comemoração, alimente sua mo-
tivação para chegar ao resultado 
final almejado. 

MUDANÇA DE HÁBITOS - 
Se você se propôs a fazer algo 

que exija de você um novo com-
portamento, ou hábito você pre-
cisa criar novos caminhos de 
redes neurais, ou voltará com 
aquele comportamento que di-
ficulta a conquista da sua meta, 
trazendo novamente a sensação 
de derrota e impotência. Então 
identifique os gatilhos que te sa-
botam, quais emoções por trás, 
o que você ganha ao não cum-
prir a tarefa de ir a academia, por 
exemplo. Quando você satisfaz 
suas emoções (positivas ou ne-
gativas) seu cérebro forma pa-
drões de comportamento. Torne 
o cérebro seu aliado e não seu 
adversário.


