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Q1: Título do projeto ambiental participante: Zoonoses aqui não

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Bem-Estar Animal

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Instituto Ambiental Ecosul
Nome fantasia: Ecosul
Setor de atuação: Meio Ambiente e Defesa dos Direitos dos

Animais
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 06.07.2000
Número de colaboradores: 22

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua Felipe Schmidt, 515- Cj. 808
Bairro: Centro
Cidade: Florianópolis
Estado: SC
CEP: 88010-001
Telefone com DDD: 48-9934.0880

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Halem Guerra Nery
Cargo: Presidente do Conselho de Administração
E-mail: halemecosul@gmail.com
Telefone com DDD: 48-9969.4660

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  segunda-feira, 10 de novembro de 2014 07:37:11segunda-feira, 10 de novembro de 2014 07:37:11
Última modificação:Última modificação:  segunda-feira, 10 de novembro de 2014 07:44:47segunda-feira, 10 de novembro de 2014 07:44:47
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:07:3600:07:36
Endereço IP:Endereço IP:  189.4.90.48189.4.90.48

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#122
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Halem Guerra Nery
Cargo: Presidente do Conselho de Administração
E-mail: halemecosul@gmail.com
Telefone com DDD: 48-9969.4660

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 30/09/2005

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Questionado ignorou esta
pergunta

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 8
Remuneradas 0

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas Milhares, pela preservação da saúde

pública resultante do controle de zoonoses
objeto do projeto, bem como pela
distribuição de material informativo sobre
preservação ambiental, bem-estar animal e
formas de prevenir as principais doenças
que podem ser transmitidas entre animais e
humanos e vive-versa.

Famílias Inúmeras, pela preservação de suas
saúdes e de seus animais resultante do
controle de zoonoses objeto do projeto,
bem como pela campanha educativa e
informativa sobre preservação ambiental,
bem-estar animal e prevenção das
principais doenças que podem ser
transmitidas entre animais e humanos e
vive-versa.

Animais Milhares pela imunização às zoonoses e
doenças próprias dos animais, resultante
da vacinação em massa. A imunização não
se restringe aos animais vacinados, mas se
amplia geometricamente aos milhares de
outros que deixarão de ser contaminados
por aqueles no caso de ausência de
vacinação.

Espécies Cães.

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

World Animal Protection, Merial Brasil e Veterinários Solidários.

Q14: O projeto é decorrente de exigências de
órgãos regulamentadores?

Questionado ignorou esta
pergunta

Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

A superpopulação de cães abandonados e/ou domiciliados precariamente em comunidades carentes 
desprovidos de assistência veterinária e cobertura vacinal, coloca tanto os próprios animais quanto os 
humanos à mercê da contaminação por zoonoses e doenças clássicas dos animais tais como Cinomose, 
Parvorvirose, Coronavirose, Hepatite Infecciosa, Raiva, Parainflueza, Leptospirose, Sarnas, Bicho de Pé, 
entre outras. 

Mesmo com a proliferação de ratos e a incidência de chuvas fortes e alagamentos de diversas regiões da 
capital, não há por parte dos órgãos de saúde pública e controle de zoonoses nenhuma campanha de 
vacinação e/ou orientação às comunidades de como proteger a saúde de humanos e animais nestas 
situações de risco.
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Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

A partir do surgimento de surtos sistemáticos de Cinomose, Parvovirose e Leptospirose e de indícios de casos 
de Leishmaniose em Florianópolis e municípios limítrofes, o Instituto Ambiental Ecosul elaborou o projeto 
“Zoonoses aqui não” e celebrou parceria com a World Animal Protection e a Merial Brasil dentro do programa 
“Cinomose aqui não” para o fornecimento de 400 doses anuais da vacina importada Recombitek da Merial 
para imunização  de cães abandonados e/ou tutelados por protetores e comunidades carentes de 
Florianópolis. 

A Recombitek com coronavírus vivo-atenuado é a primeira e única vacina para cães que utiliza a tecnologia 
recombinante, a mesma empregada no desenvolvimento da vacina humana contra Aids, que protege os 
animais de uma só vez contra Cinomose, Parvorvirose, Coronavirose, Hepatite Infecciosa, Parainflueza e 
Leptospirose (Canícula e hemorrágica).

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

A partir do surgimento de surtos sistemáticos de Cinomose, Parvovirose e Leptospirose e de indícios de casos 
de Leishmaniose em Florianópolis e municípios limítrofes, o Instituto Ambiental Ecosul elaborou o projeto 
“Zoonoses aqui não” e celebrou parceria com a World Animal Protection e a Merial Brasil dentro do programa 
“Cinomose aqui não” para o fornecimento de 400 doses anuais da vacina importada Recombitek da Merial 
para imunização  de cães abandonados e/ou tutelados por protetores e comunidades carentes de 
Florianópolis. 

A Recombitek com coronavírus vivo-atenuado é a primeira e única vacina para cães que utiliza a tecnologia 
recombinante, a mesma empregada no desenvolvimento da vacina humana contra Aids, que protege os 
animais de uma só vez contra Cinomose, Parvorvirose, Coronavirose, Hepatite Infecciosa, Parainflueza e 
Leptospirose (Canícula e hemorrágica).

Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Imunização de 400 cães por ano em 2011, 2012, 2013 e 2014, num total de 1.600 animais. 
Reflexo na saúde de milhares de animais pela imunização às zoonoses e outra doenças, resultante da 
vacinação em massa. 
O benefício não se restringe aos animais vacinados, mas se amplia geometricamente aos milhares de outros 
que deixarão de ser contaminados por aqueles no caso de ausência de vacinação.

Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 Imunização de 400 cães por ano em 2011,

2012, 2013 e 2014, num total de 1.600
animais.

Resultado 2 Reflexo na saúde de milhares de animais
pela imunização às zoonoses e outra
doenças, resultante da vacinação em
massa. O benefício não se restringe aos
animais vacinados, mas se amplia
geometricamente aos milhares de outros
que deixarão de ser contaminados por
aqueles no caso de ausência de vacinação.
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Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

• Programas em SC Ciclo de “Seminários Catarinenses de Controle de Zoonoses, Educação Humanitária e 
Bem-estar Animal”. 
• Gestões para aprovação de legislação proibindo a utilização de animais em espetáculos circenses em SC. 
• Implantação do Programa de Educação Humanitária “Formação de Valores para o Respeito a Todas as 
Formas de Vida” nas escolas de ensino fundamental de SC. 
• Apoio e subsídios a prefeituras de Santa Catarina, no controle eficiente e humanitário da população de cães 
e gatos de rua. Palestras sobre preservação dos recursos naturais, bem-estar animal, guarda responsável e 
prevenção contra a crueldade com animais em SC. 
• Apoio à criação de Coordenadorias Municipais de Bem-Estar Animal em Florianópolis e outros municípios 
de SC. Coordenação da “RESA - Rede Catarinense de Solidariedade aos Animais” durante as tragédias de 
enchentes e deslizamentos ocorridos em novembro/2008 em SC e em janeiro de 2010 na Região Serrana do 
RJ. 
• Participação no Conselho da Área de Preservação da Baleia Franca.
• Campanhas contra agressões ao Meio Ambiente e aos animais em SC. 
• Campanhas de vacinação e controle de Zoonoses em Florianópolis. 
• Participação no Conselho do FRBL-Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados do MPSC. Participação no 
GEDDA-Grupo Especial de Defesa dos Direitosa dos Animais do MPSC.
• Membro fundador da Coalização Catarinense pelos Direitos Animais.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações governamentais,

Organizações não governamentais,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2011, Divulgou em 2012,

Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: http://iaecosul.blogspot.com.br/
Link 2: www.ecosul.org.br
Link 3: Facebook

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Não se aplica

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não se aplica

Q28: Por quais normas a organização é certificada?
Outra(s) (especifique) ISO 26000 - 2011/2012

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

100.000,00

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

30.000,00

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Sim, enviarei anexos para a sede da Editora
Expressão.

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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