RETROSPECTIVA 2020
- Palavra da Diretoria

Prezados (as) Médicos (as) Veterinários (as):
Mesmo diante de um ano atípico na história, por influência da Pandemia do novo Coronavírus, o
SINDIVET-PR, venceu os obstáculos para cumprir seu planejamento estratégico. Por meio de
reuniões online, presenciais e trabalho remoto, dentro das restrições impostas contra a
disseminação do Covid-19, os objetivos para 2020, em sua maioria, foram superados.
Todas as ações foram possíveis e dependentes da efetiva participação dos colegas, com ideias,
muito trabalho e recolhimento da Contribuição Associativa (Anual).
Para que o SINDIVET-PR continue cada vez mais representativo é preciso que tenha força para
implementar as políticas necessárias à defesa da categoria profissional e somente com o apoio
e participação de todos os Médicos Veterinários que exercem sua nobre missão em solo
paranaense, será possível alcançar todos os objetivos da mesma.
Assim, diante das mudanças provindas da nova legislação trabalhista, conclamamos a todos os
Médicos Veterinários que se integrem ainda mais ao Sindicato, para que possamos construir
um futuro melhor para a classe e para a sociedade.
A Diretoria e Conselho Fiscal do Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado do Paraná SINDIVET-PR agradecem a todos os colegas e entidades parceiras pelos trabalhos e
resultados conjuntamente alcançados no ano de 2020.

"JUNTOS, ONDE VOCÊ ESTIVER!”

“Prezado (a) Médico (a) Veterinário (a) associe-se ao SINDIVET-PR; principalmente agora,
precisamos muito de você para continuarmos trabalhando em prol da classe”.

Saudações Veterinárias!
Pela Diretoria:
Cezar Amin Pasqualin
Presidente do SINDIVET-PR
Gestão 2019-2022

PRINCIPAIS AÇÕES EM 2020
As principais ações realizadas pela Diretoria do SINDIVET-PR, e seus
sócios
no
exercício
de
2020,
em
benefício
de
seus
Associados/Sindicalizados e da Sociedade como um todo, foram baseadas
na execução do plano de trabalho assumido pela gestão 2019/2020:
REUNIÃO Técnica Edição do Manual SIM/POA para consenso das Instituições;
Reunião com equipe de Advogados no SINDIVET-PR: Diálogo entre a medicina Veterinária
e o Direito;
Reunião FECLAMEV-PR com Delegado Matheus Laiola no CRMV-PR: Discussão sobre
maus – tratos e a necessidade de caracterização dos mesmos por médicos veterinários
habilitados;
Participação no Evento Técnico comemorativo dos 31 anos do IBAMA;
Reunião com Ronei Volpi (FAEP): Melhoria das Condições de Bem-estar Animal na
Produção;
Reunião FECLAMEV-PR para discussão e melhoria do PL 65/2019 “Código de Direitos
Animais”;
Reunião na SEAB-PR com entidades para apresentação de Sugestões ao “PL-65 Código de
Direitos Animais”;
Participação na VI Reunião do CT da Biodiversidade na SEDEST-PR;
Consulta Pública FECLAMEV-PR sobre o PL 65 – Código de Direitos Animais;
Reunião de Diretoria – Discussão das novas diretrizes e metodologia de trabalho em home
office em virtude da Pandemia do novo Covid-19;
Reuniões de Diretoria – Expediente interno;
Reunião SENGE - Para harmonização dos trabalhos dos Sindicatos face à Pandemia do
novo Covid-19;

Participação no Fórum Nacional de Apoio e Valorização da Medicina Veterinária (online);
Reuniões de Diretoria online (expediente interno);
Reunião do Grupo de Comunicações & Mídia do SINDIVET-PR;
Reunião online/presencial com a especialista em BEA Andreia de Paula Vieira;
Assinatura da nova Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 2020/2021, SESCAP-PR /
SINDIVET-PR;
Treinamento SINDIVET-PR com a consultora Roberta Mara Züge em bancos de dados,
plataformas e mídias digitais;
Reunião com a consultora em Plataformas e Mídias sociais a respeito da programação das
Lives do SINDIVET-PR, Roberta Mara Züge;
Reunião solicitada pelo candidatos às eleições municipais de Curitiba/2020;
Reuniões com Médicos(as) Veterinários(as) criadores de Animais, ACADEB, CBKC, a
especialista Andreia de Paula Vieira e SINDIVET-PR referente ao tema de Bem –estar Animal;
Assembleia Extraordinária SINDIVET-PR para definição da anuidade 2021;
Reunião do Conselho Fiscal para tomada de contas 2020 (on-line);
Assembleia Ordinária SINDIVET-PR para parecer do conselho fiscal e homologação da
previsão orçamentária para 2021;
Assembleia Geral FECLAMEV-PR – Discussão do PROJETO DE LEI N° 611/2020 que
estabelece diretrizes para a Identificação de cães e gatos no Estado do Paraná, através
implantação de microchip subcutâneo e registro de canis e gatis, ONGs e afins e adota
outras providências;
Reuniões online do Fórum Nacional de Apoio e Valorização da Medicina Veterinária
referente aos temas Exame da Ordem, Revalida e Marco Regulatório da Internet,
promovido pela Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários – ABHV;
Participação do SINDIVET-PR no Fórum Nacional de Apoio e Valorização da Medicina
Veterinária, promovido pela Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários – ABHV, em
São Paulo.

O FECLAMEV-PR reúne-se para debater a ação de fiscalização de Polícia Ambiental
(DPMA) em Clínica Veterinária especializada em Animais Exóticos e Selvagens:
Membros integrantes do Fórum das Entidades de Classe da Medicina Veterinária do Paraná
reuniram-se no dia 08/01/2020, para debater as informações preliminares obtidas sobre a ação
de fiscalização da Policia Ambiental (DPMA) em Clínica Veterinária especializada em Animais
Exóticos e Selvagens.
Segundo informações apuradas o CRMV-PR não esteve presente no momento da ação e nem
foi informado sobre a mesma. Esteve presente de forma maciça a imprensa e a DPMA, pela
manhã e a Rede de Proteção Animal de Curitiba só foi acionada no período da tarde, após a
ação. Ao que consta, devido à ausência de médico veterinário no momento da ação, não foi
feito laudo técnico, portanto o debate do FECLAMEV-PR foi conduzido com base em
informações de colegas médicos veterinários e da mídia.
O FECLAMEV-PR aguarda o pronunciamento do CRMV-PR e da Rede de Proteção Animal de
Curitiba, para firmar ações com base nos fatos, de forma a esclarecer a verdade sobre os
acontecimentos.
O Fórum preocupa-se, sobretudo, com o pré-julgamento e a mobilização negativa da opinião
pública, unicamente com base nas notícias veiculadas pela mídia. O julgamento técnico das
condições de Bem-estar Animal/maus-tratos deve sempre ser conduzido por médicos
veterinários capacitados, ausentes no momento desta fiscalização.

Pesquisa Atuação dos Médicos Veterinários de pequenos animais no Estado do Paraná:
Iniciamos o ano de 2020 com a divulgação, dos resultados da pesquisa situacional sobre
vários aspectos que envolvem a nossa categoria profissional, neste caso, especificamente dos
Clínicos de Pequenos Animais.
Este trabalho foi elaborado por demanda do SINDIVET-PR, em estrita colaboração do CRMVPR, ANCLIVEPA-PR, SPRMV, ACAPAMEVE e ABHV, entidades estas integrantes do
FECLAMEV-PR.
Está pesquisa será fundamental para uma profunda reflexão de todos, mais do que isso,
possibilita promover ações que minimizem os impactos negativos que afetam o profissional e a
profissão. Esperamos que os resultados estampados neste estudo sirvam para nortear os
profissionais e acadêmicos sobre a situação levantada.
O SINDIVET-PR recomenda a todos os Médicos Veterinários ativos no mercado de trabalho
que evitem atuar na informalidade.

Manual - Serviço de Inspeção Sanitária Municipal de Produtos de Origem Animal /
SIM/POA:
Ocorreu no dia 27/01/2020 na sede do Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado do
Paraná - SINDIVET-PR a reunião técnica final de consenso das Instituições a respeito do
Manual de Instituição do SIM/POA, contando com as presenças do presidente do Sindicato,
Cezar Amin Pasqualin, os diretores Demétrio Reva, Elisa Maria Jussen Borges (também
Coordenadora do Grupo de Trabalho das Prefeituras Municipais da Região Metropolitana de
Curitiba) e Juliana Luisa Brandão, Coordenadora do Projeto do Manual pelo SINDIVET-PR.
Estiveram presentes os representantes da ADAPAR, Carolina Rubini, da SESA, Pedro Paulo
Pedroso e SEBRAE, Fernando Rebelatto.
Os próximos passos para a conclusão do Manual: revisão, edição, publicação e lançamento.

SINDIVET-PR lança série de vídeos sobre os Desafios em Bem-estar Animal no Serviço
Público: Manejo Populacional e Fiscalização de Maus-tratos:
Em sua busca constante por inovação e pela divulgação das boas práticas na Medicina
Veterinária, o SINDIVET-PR iniciou em 2020, uma série de programas, com vídeos que
apresentam a palavra de profissionais que vêm se destacando em suas atividades no Paraná.
Nesta primeira parte, esta série de vídeos sobre Manejo Populacional e Fiscalização de Maustratos, com a Dra. Janaína Hammerschmidt é composta por 4 módulos, ela fala sobre o cenário
atual e desafios encontrados pelos Médicos Veterinários que atuam no serviço público, tanto no
que diz respeito ao manejo populacional de animais, quanto à fiscalização de maus-tratos.

Abertura da Agenda Ambiental Federal para o Estado do Paraná:
SINDIVET-PR e CRMV-PR presentes na abertura da “Agenda Ambiental Federal para o Estado
do Paraná: uma Construção Continuada” (Evento promovido pelo IBAMA no Paraná alusivo
aos 31 anos da Entidade).
Estiveram presentes na abertura do Evento acima o Presidente do Sindicato dos Médicos
Veterinários no Estado do Paraná – SINDIVET-PR Cezar Amin Pasqualin e o Presidente do
Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV-PR Rodrigo Távora Mira.
O objetivo do evento é instrumentalizar a Superintendência do IBAMA no Paraná (SUPES/PR)
com informações para melhor enfrentar os desafios ambientais no Estado do Paraná impostos
por um mundo em constante mudança.

Construção da Cartilha - Diálogo entre a Medicina Veterinária e o Direito:
No dia 04 de fevereiro, aconteceu na sede do SINDIVET-PR, uma reunião entre as Entidades
que compõe o FECLAMEV-PR e um grupo de advogados, com o objetivo de elaborar uma
cartilha sobre o tema “Diálogo entre a Medicina Veterinária e o Direito”.
O Coordenador do FECLAMEV-PR e Presidente do SINDIVET-PR, Cezar Amin Pasqualin,
conduziu o encontro, enfatizando a necessidade de salvaguardar a Classe, por meio da troca
de informações e do estreitamento dos laços entre a Medicina Veterinária e o Direito. Pasqualin
destacou também a necessidade de ações preventivas e de orientação jurídica aos
profissionais. Foram mencionadas como exemplos ações recentes da Polícia Ambiental em
clínicas e criadores, que demonstraram a necessidade de um esclarecimento sobre direitos e
deveres destes últimos para um melhor ajuste entre as partes.
O Vice-Presidente do SINDIVET-PR, Adolfo Yoshiaki Sasaki, propôs que a cartilha mencionada
seja resultado de uma audiência pública que venha a reunir clínicos e proprietários de clínicas
de todo o Paraná, de forma a retratar e esclarecer as dúvidas diretas deste segmento.
O assessor jurídico do SINDIVET-PR, Dr. Victor Bengli Del Claro, endossou a importância de
que se realize uma audiência pública para debater o tema, destacando a fragilização da Classe
Médico Veterinária diante da inabilidade desta em lidar com as questões jurídicas referentes ao
exercício profissional e seus estabelecimentos comerciais.
Desta forma, as entidades presentes decidiram dedicar esforços para a realização da audiência
pública em breve, contando com a participação e colaboração de todos os profissionais do
segmento.

O Fórum das Entidades de Classe da Medicina Veterinária do Paraná - FECLAMEV-PR e a
Cartilha de Proteção Animal da OAB-PR:
Reunião solicitada pelo FECLAMEV-PR junto à Comissão de Direito Ambiental da OAB-PR
para tratar do assunto em pauta.
No dia 07/02/2020 o FECLAMEV-PR esteve reunido na Sede do CRMV-PR com
representantes da Comissão de Direito Ambiental da OAB-PR na área de Direito Animal para
análise e discussão da Cartilha de Proteção Animal editada pelo Grupo de Proteção Animal da
OAB-PR. Estiveram presentes o Coordenador do FECLAMEV-PR, Cezar Amin Pasqualin, o
Vice-Coordenador Masahiko Ohi, o Presidente do CRMV-PR Rodrigo Távora Mira, o
Presidente da ANCLIVEPA-PR Adolfo Yoshiaki Sasaki e os Diretores do SINDIVET-PR, Juliana
Luisa Brandão e Demétrio Reva e os advogados representantes da comissão da OAB-PR:
Patrícia Précoma Pellanda, Adel El Tasse, Alessandra Galli Aprá e Carolina Bonardi Pelizzari.
A expectativa de encaminhamentos após a reunião é que a Comissão da OAB-PR revise o
documento, adequando-o à luz da Proteção Animal, da produção agropecuária e à realidade da
medicina veterinária. Para tanto, o FECLAMEV-PR colocou-se à Disposição da Comissão para
auxiliar no que for necessário.
Como fruto desta reunião, a Comissão da OAB retirou do seu site a Cartilha de Proteção
Animal.

Projeto de Lei do Poder Executivo do PR que objetiva instituir O Código Estadual de
Direitos Animais:
Tendo em vista o Projeto de Lei (PL) do Poder Executivo do Paraná, que objetiva instituir O
“Código Estadual de Direitos Animais” protocolado no Legislativo em 10 (Dez) de Fevereiro de
2020, solicitamos à classe Médico Veterinária a análise crítica e considerações para
aprimoramento do documento.
As sugestões foram analisadas por uma Comissão Técnica constituída pelo SINDIVET-PR e
apresentadas em uma Reunião de representantes do Fórum das Entidades de Classe da
Medicina Veterinária do Paraná (FECLAMEV-PR) para formalização de um documento final a
ser encaminhado às autoridades competentes como contribuição da nossa categoria.
FECLAMEV-PR reelege seus Coordenadores:
No dia 10 de março, foi realizado uma Assembleia Geral Extraordinária do FECLAMEV-PR,
com o objetivo de eleger seus novos coordenadores para mandatos de um ano.
Participaram do evento as entidades SINDIVET-PR, CRMV-PR, SPRMV, ACAPAMEVE,
ANCLIVEPA-PR, ABHV, SOMEVE-PR, as quais reelegeram como coordenador Cezar Amin
Pasqualin (Presidente do SINDIVET-PR) e, como vice, Masahiko Ohi (Presidente da
ACAPAMEVE).
A nova gestão definiu vários temas como prioritário para o período que vai até 11 de março de
2021.
O Coordenador reeleito Cezar Amin Pasqualin afirmou que o FECLAMEV-PR se estabelece
como uma entidade indispensável para grandes avanços para a Medicina Veterinária e para a
Sociedade como um todo. “Agradecemos pela confiança depositada pelas Entidades e
conclamamos a todos a participarem da gestão em busca de resultados concretos. Desejamos
sucesso a todos.” concluiu.

Ações integradas e inéditas entre a Medicina Veterinária e a Psicologia.
Trabalho inédito e nova frente de trabalho para nossos profissionais, interagindo com outras
profissões, dentro do conceito Saúde Única.
Para que possamos entender este tratamento, uma sequência foi publicada em três blocos de
entrevistas com a Psicóloga Nataly Martinelli e a Médica Veterinária Bettina Goldenbaum, para
evidenciar o quão importante é a interação entre animais e o ser humano e entre profissional
da saúde no qual o Médico Veterinário é parte integrante. Nesta interação, criou-se um trabalho
inédito no tratamento de diversas fobias pelo contato com os animais.
ATENÇÃO: Este vídeo foi gravado em março de 2020, antes do início da ocorrência de
casos de COVID-19 no Brasil, por este motivo não se observa a utilização de máscaras
pelos participantes.

Reportagem exclusiva Centro de Produção e Pesquisa em Imunobiológicos – CPPI
Material concebido para elucidar como são realizadas as atividades no CPPI - Centro de
Produção e Pesquisa de Imunobiológicos, com a contribuição direta do Diretor do Centro e
membro da Diretoria do SINDIVET-PR, o Médico Veterinário Rubens Gusso.
O Sindivet-PR fez uma série de filmagens mostrando as atividades realizadas no CPPI, o
Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos.
Fundado em 1987, o CPPI atua na área de pesquisa e desenvolvimento de produtos de
interesse para a saúde pública do país, produz soros antivenenos, insumos e antígenos para
auxílio diagnóstico.
O CPPI é referência nacional do soro antiloxoscélico, contra a picada de aranha-marrom, e do
antígeno de Montenegro, utilizado para auxílio diagnóstico da leishmaniose tegumentar
americana.
Assista a play list no canal no Youtube " Veterinária em Foco".

Aconselhamento Jurídico:
Aconselhamento jurídico permanente por meio de um escritório de advocacia, sendo voltado às
questões da Iniciativa Privada e Pública sobre aspectos legais que envolvem os profissionais
Médicos Veterinários;
Orientações técnicas sobre questões trabalhistas.

Orientação Técnica:
Orientações técnicas permanentes pelos diversos meios de comunicação disponíveis nos
canais do SINDIVET-PR. As orientações foram prestadas aos profissionais médicos(as)
veterinários(as), escritórios de contabilidade e empresas.
Plano de Saúde UNIMED-PR:
Número de adesões crescente junto ao Plano de Saúde (aproximadamente 7.136 vidas),
conveniado entre o SINDIVET-PR e outros cinco Sindicatos parceiros junto à UNIMED/PR.
Negociações acerca de reajustes nas mensalidades para 2020/2021;
Melhorias na oferta de benefícios do Plano de Saúde aos associados;
Consultoria presencial/online prestada aos beneficiários do Plano.
Novos Convênios:
Análise e assinatura de novos contratos:
SESI/SENAI;
ÓTICA;
COLÉGIO POSITIVO;
CERTIFICAÇÃO DIGITAL.
Modernização Administrativa:
Aquisição de novos equipamentos de informática, com maior agilidade e qualidade nos
serviços prestados.
Consultoria Técnica:
Sempre presente nossa consultoria técnica para dinamizar o desenvolvimento de diversos
projetos.

Associados:
Aumento contínuo do quadro de sócios do SINDIVET-PR.
SENAR:
Participação em reuniões ordinárias do Conselho Consultivo do SENAR, Administração
Regional do Estado do Paraná, com diversas contribuições e sugestões.
Projetos de Lei:
Importantes contribuições na melhoria de diversos projetos de lei de interesse da Classe
Médico Veterinária, junto aos parlamentares e grupos técnicos de debate.
Marketing Promocional:
Distribuição e sorteio de máscaras, agendas, canetas, botons, agendas 2021, mousepads e
prêmios aos sócios.
Lives:
Neste momento de maior reclusão, iniciamos encontros com temas de interesse para a classe.
Debates com profissionais, nas mais distintas áreas, para compartilhar conhecimentos e ideias.
Realização de 16 Lives sobre diversos temas, disponíveis na íntegra no canal “Veterinária em
Foco” do SINDIVET-PR no Youtube.

Reportagens:
Realização de Reportagens completas sobre diversos temas, disponíveis na íntegra no canal
“Veterinária em Foco” do SINDIVET-PR no Youtube.

Diretoria SINDIVET-PR
Gestão 2019/2022

A atual diretoria do Sindicato dos Médicos Veterinários do Paraná é
composta pelos seguintes membros:
Cezar Amin Pasqualin- Presidente
Adolfo Yoshiaki Sasaki - Vice-Presidente
Juliana Luisa Brandão - Secretária Geral
Elisa Maria Jussen Borges - 1ª Secretária
Demétrio Reva - Tesoureiro Geral
Renato Luiz Lobo Miró - 1º Tesoureiro (Falecido em 14/10/2019)
Flávia Vieira Fernandes Ribeiro Kurzak - Conselho Fiscal – Titular
Thiago Bortolo Bianchesi - Conselho Fiscal – Titular
Horácio Slongo - Conselho Fiscal – Titular
Rubens Luiz Ferreira Gusso - Conselho Fiscal – Suplente
Priscilla Souza Lima - Conselho Fiscal – Suplente
Pauline Sperka de Souza- Conselho Fiscal – Suplente

“NÃO HÁ MUDANÇA SEM AÇÃO, NEM
CONQUISTA SEM TRABALHO
CONJUNTO”

