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RETROSPECTIVA 2021
Palavra da Diretoria
Prezados (as) Médicos (as) Veterinários (as):
Mesmo diante de mais um ano atípico na história, por influência da Pandemia do novo Coronavírus
e da crise econômica e climática, o SINDIVET-PR, venceu os obstáculos para cumprir seu
planejamento estratégico. Por meio de reuniões e trabalho, presenciais e remotos, dentro das
restrições impostas contra a disseminação do Covid-19, os objetivos para 2021, em sua maioria,
foram superados.
As ações somente foram possíveis devido à efetiva participação dos colegas, com muito trabalho,
ideias, criatividade, planejamento e recolhimento da Contribuição Associativa (Anual) para a
execução.
Para crescer em força e representatividade, o SINDIVET-PR precisa do seu apoio. Apenas assim
pode implementar as políticas necessárias à defesa da categoria profissional, com a participação
de todos os Médicos Veterinários que exercem sua nobre missão em solo paranaense, para tornar
possível o alcance de todos os seus objetivos.
Assim, diante das mudanças advindas da nova legislação trabalhista, das novas modalidades de
trabalho, das novas exigências sanitárias, da emergência climática evidente, dos desafios para
resgate da economia paranaense e nacional, conclamamos todos os Médicos Veterinários a se
integrarem 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 2021.
"JUNTOS, ONDE VOCÊ ESTIVER!”
“Prezado colega (a) Médico (a) Veterinário (a): Associe-se ao SINDIVET-PR; precisamos
muito de você para continuarmos trabalhando em prol de todos”.
Saudações Veterinárias!
Cezar Amin Pasqualin
Presidente do SINDIVET-PR
Gestão 2019-2022

PRINCIPAIS AÇÕES EM 2021
As principais ações realizadas pela Diretoria do SINDIVET-PR, seus sócios e parceiros no
exercício de 2021, em benefício de seus Associados/Sindicalizados e da Sociedade como
um todo, foram baseadas no planejamento estratégico anual:

• Reuniões de Diretoria – Discussão de novas diretrizes e metodologia de trabalho em home
office em virtude da Pandemia - Covid-19;
• Reuniões Diretoria Online - Expediente interno;
• Apoio à Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19.
• Reivindicação pela vacinação dos Médicos Veterinários do Paraná contra a Covid-19 dentro
da Categoria de Profissionais da Saúde, mandado de segurança pela vacinação, articulação
política municipal, estadual e federal.
• Abaixo-Assinado para que o Ministério da Saúde envie mais vacinas contra a COVID-19 ao
Paraná.
• Campanha da Vacinação da Gripe Influenza H1N1 – 2021 - Buscando o bem estar e
sanidade dos profissionais Médicos Veterinários e familiares, o SINDIVET-PR juntamente
com os demais Sindicatos (SENGE, SINDECON, SINAEP, SINTAG, FETAEP, SINDIZOO),
UNIMED PR e Vacine+, realizou pela primeira vez um evento para acelerar a vacinação
preventiva e evitar endemias.
• Assinatura da nova Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 2021/2022, SESCAP-PR/
SINDIVET-PR;
• Assembleia Geral Extraordinária SINDIVET-PR para definição da anuidade 2022 (on-line);
• Reunião do Conselho Fiscal para tomada de contas 2021 (on-line);
• Assembleia Geral Ordinária SINDIVET-PR para parecer do conselho fiscal e homologação
da previsão orçamentária para 2022 (on-line);
• Acompanhamento do Evento “CONFEA” – Questões de ordem e decreto de regulamentação
do “Supertécnico”;
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• Campanha da Vacinação da Gripe Influenza H1N1 – 2021 - Buscando o bem estar e
sanidade dos profissionais Médicos Veterinários e familiares, o SINDIVET-PR juntamente
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• Análise dos Decretos 90.222 e 10.585 “Supertécnico”;
• Apresentação do resultado Pesquisa online com a Escuta Pesquisas sobre Planejamento
Participativo 2021;
• Análise das variáveis de Acordos e Convenções Trabalhistas;
• Participação em Reuniões Online sobre Marco Regulatório da Internet na MV/Publicidade e
Propaganda em MV;
• Reunião Online CFMV como entidade apoiadora do reconhecimento do Exame de
Certificação Profissional e componente básico do grupo Gestor da proposta;
• Parecer final sobre ações a respeito da Cartilha OAB-PR sobre “Direito Animal”;
• Participação em Reuniões Online “Exame da Ordem/Revalida”;
• Reunião presencial CRMV-PR sobre o PL do Senado Federal 1.428 e Resolução CRMV-PR
N.10;
• Reunião de Diretoria sobre Acordos Coletivos de Trabalho juntamente com a nossa
Assessoria Jurídica;
• Revisão do documento do Código de Proteção/Cuidado Animal e consulta à Dra. Andreia de
Paula Vieira - Consultora Especialista em Bem-Estar Animal;
• Articulações sobre Código de Proteção/Cuidado animal com Advogado da CBKC e criador
Romualdo Urbano e Dr. Fábio Mezzadri do DERAL/SEAB-PR;
• Reunião ONLINE SENAR: LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) Conselho Consultivo a convite do SENAR-PR;

Participação no

• Participação de Reuniões do Grupo de Trabalho da SEAB sobre Código de
Proteção/Cuidado animal (online);
• Reunião PL 984/2019 – Considerações e posicionamento sobre a Reabertura Estrada do
Colono;

• Reunião PL 65/2020 – Código de Proteção/Direito Animal;
• Reunião Online CSB – questão MP 1040 e emenda Jabuti que revoga a Lei 4950-A,
posicionamento Sindical, congresso CSB;
• Acompanhamento Audiência E-democracia: alteração de regras dos cursos de Medicina
Veterinária;
• Revisão pontos principais PEC 32/2020 - Servidores Públicos;
• Encontro com Secretária de Meio Ambiente de Curitiba e discussão de demandas da
Classe Médico Veterinária e dos Criadores de PETs;
• Participação no evento da Comissão de Alimentos do CRMV-PR em Cascavel;
• Reunião ONLINE Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo –
SEDEST, juntamente com o Ministério Público do Estado do Paraná – MPPR e o Instituto
Água e Terra – IAT sobre TC Logística Reversa Medicamentos Estado do Paraná;
•Nota do SINDIVET-PR referente ao PDV do IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural do
Paraná).
• Sorteio de livros e brindes aos Médicos Veterinários.
• RPC e Rádio CBN: Campanha de Mídia em homenagem e valorização ao Dia do Médico
Veterinário 2021;
• Vídeo Homenagem Dia do Médico Veterinário 2021.
• Aproximação com Vereadores de Curitiba e Deputados Estaduais, para construção
conjunta de projetos que atendam a classe Médico Veterinária e a Sociedade;
• Palavra do Presidente do SINDIVET-PR Cezar Amin Pasqualin na rádio Conexão Rural
sobre a MP 1040 e emenda Jabuti que visava à revogação da Lei 4.950-A, acabando com o
piso salarial de Médicos Veterinários e outras Categorias;

•Visita de entidades de classe da Medicina Veterinária à Câmara e visitas de diversos
vereadores da Câmara Municipal de Curitiba ao SINDIVET-PR, para ampliação do diálogo da
Classe com o poder legislativo do Município.

•Visitas e relacionamento com deputados da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP):

1- Mandado de Segurança em defesa da vacinação
de médicos veterinários.
Vacina - Classe Médico Veterinária - COVID-19.

Convencido da imprescindibilidade do Médico Veterinário, o SINDIVET-PR impetrou em 23 de
março de 2021, Mandado de Segurança contra a Secretária de Saúde do Município de
Curitiba– PR, em defesa da vacinação de médicos veterinários da linha de frente contra o
Covid-19, dentro da categoria de profissionais de saúde. A medida tinha a finalidade de abrir
jurisprudência para o cumprimento da vacinação prioritária da categoria como profissionais
de saúde, segundo o reconhecido pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) na Resolução nº
287 de 08 de outubro de 1998.
Para leitura do Mandado de Segurança na íntegra, acessar link notícias em nosso site
www.sindivetpr.org

2- Resultado da Pesquisa sobre Planejamento Participativo 2021 e
Resultado do Sorteio dos Vouchers anunciados
O SINDIVET-PR agradece as valiosas participações na pesquisa, como forma de melhoria
contínua das ações do nosso Sindicato. Lembramos a todos que seguimos abertos a
contribuições e sugestões, sempre melhorando a qualidade do trabalho prestado.
Foram sorteados 3 (três) Voucher em dinheiro, (um) voucher por sorteado, generosamente
concedidos pela UNIMED-PR.
Confira o resultado da pesquisa e vouchers no link notícias em nosso site
www.sindivetpr.org

3-Cartas de Repúdio enviadas às Entidades/Orgãos sobre as Falas de
Servidores Estaduais na Segunda Reunião Ordinária Intergestores
Bipartite, CIB-PR (28/04/21).
O Fórum das Entidades de Classe da Medicina Veterinária no Estado do Paraná,
FECLAMEV-PR foi à público, por meio de 4 cartas às entidades/órgãos, expressar seu
repúdio e indignação acerca das falas proferidas pela Diretora de Atenção e Vigilância em
Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA/PR), Maria Goretti David Lopes, e
do Secretário da Saúde do Município de Campo Mourão Sergio Henrique dos Santos
durante a 2ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB-PR) realizada na
quarta-feira, 28 de abril de 2021.
Nos ofícios, o FECLAMEV-PR pede retratação, atitudes com relação aos servidores e
expressa sua consternação pela falta de respeito e cooperação entre as classes em prol da
Saúde Única.
Em defesa intransigente em favor dos direitos da classe Médico Veterinária e dos
benefícios que esta presta à Sociedade.
Para leitura das cartas e acesso a 2ª Reunião Ordinária , confira em notícias em nosso site
www.sindivetpr.org

4- Cerimônia de posse da nova Coordenação do FECLAMEV-PR - Gestão
2021-2022
No dia 12 de maio de 2021, no anexo ao Restaurante do SENAC-PR, ocorreu a cerimônia de
posse da nova Coordenação do Fórum das Entidades de Classe Representativas da
Medicina Veterinária do Paraná - FECLAMEV-PR (Gestão 2021-2022), composta pelo
Médico Veterinário Adolfo Yoshiaki Sasaki e o Médico Veterinário Roberto Lange (novos
Coordenador e Vice Coordenador, respectivamente).
Na cerimônia, o Coordenador da Gestão 2020-2021, Cezar Amin Pasqualin e o Vice
Coordenador Masahiko Ohi realizaram breve descrição do histórico do FECLAMEV-PR e a
prestação de contas, destacaram pontos positivos e negativos desde a criação do Fórum
em 2018.
Os novos Coordenadores do FECLAMEV-PR reafirmam seu compromisso com todas as
Entidades, empenhando-se para levar adiante os debates e propostas para o
desenvolvimento, posicionamento e união da Medicina Veterinária e sua contribuição para
a sociedade.

5- Parecer do SINDIVET-PR sobre o PL 984/2019:
A reabertura da estrada do colono
No dia 9 de junho de 2021, foi aprovada a votação, em regime de urgência, do Projeto de Lei
(PL) 984/2019 que permite a reabertura da Estrada do Colono no Parque Nacional do Iguaçu,
no Paraná, e altera a Lei Federal que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (Lei Federal 9.985/2000).
O SINDIVET-PR posicionou-se contra o PL 984/2019, uma vez que este representaria danos
irreparáveis às mais de 2000 Unidades de Conservação (UCs) no Brasil, particularmente o
Parque Nacional do Iguaçú, no Paraná. A ideia de uma “Estrada Parque” (Estrada do Colono)
é absolutamente ilusória, e representaria a fragmentação da floresta. A área contínua de
floresta é responsável por proteger espécies raras e ameaçadas de fauna, como a onçapintada, a harpia e o bugio, e da flora, como a peroba-rosa e o palmito-juçara. O Parque tem
também grande potencial para pesquisas científicas e, em sua integridade, para o turismo
ambiental da região.
Consideramos, ainda, a questão do aumento do desmatamento, desequilíbrio ambiental na
proliferação de vetores, iminente aumento de contaminação e disseminação de zoonoses e
risco de acidentes com animais silvestres.
Destarte, O SINDIVET-PR considerou fundamental a retirada do Projeto, levando em
consideração o mérito da questão ambiental em relação à saúde pública e sobrevivência de
espécies. Inclusive a humana.

6- Posicionamento sobre a MP 1040/2021
O Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado do Paraná, SINDIVET-PR, expressou seu
repúdio e indignação acerca da Medida Provisória 1040/21 por meio de Nota Pública. A
matéria pretendia revogar a Lei 4950-A/66, que prevê o Salário Mínimo Profissional (SMP)
de engenheiros, arquitetos, agrônomos, médicos veterinários e químicos. A MP seria um
duro golpe nas profissões legalmente regulamentadas.
O Salário Mínimo Profissional é uma conquista histórica dos referidos profissionais junto à
sociedade, como forma de balizar e valorizar o exercício das profissões, por meio de
remuneração digna. A revogação da Lei 4.950-A causaria, ainda, desmotivação dos
técnicos ativos e estudantes das áreas de abrangência.
O SINDIVET-PR reforçou sua indignação, deixando claro que não admitiria a revogação da
Lei 4.950-A, unindo-se às demais categorias afetadas, de forma a pressionar os
legisladores para que não procedessem à aprovação da Medida Provisória 1040/21, no
que logrou êxito.
O Médico Veterinário Cezar Amin Pasqualin falou, ainda, à Radio Conexão Rural, sobre a
MP 1040, que pretendia acabar com o piso salarial dos Médicos Veterinários, Engenheiros
Agrônomos, Arquitetos e Químicos, que estava sendo discutido no Congresso Nacional.
"Não se pode mudar uma Lei de 55 anos sem qualquer diálogo", disse o Presidente do
Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado do Paraná - SINDIVET-PR.
Confira a fala na íntegra em notícias em nosso site www.sindivetpr.org

7- Resultado Concurso de Fotografia dia 09 setembro - DIA DO MÉDICO
VETERINÁRIO
“Medicina Veterinária mais que uma Profissão, uma Paixão”.
Com satisfação, o SINDIVET-PR realizou no mês de setembro o primeiro concurso de
fotografia que fez parte das comemorações alusivas ao dia do médico(a) veterinário(a).
Destacamos a excelente qualidade das fotos enviadas, que dificultou bastante a seleção dos
classificados. Fotos abaixo.
Parabenizamos os demais participantes não selecionados nesta ocasião, desejando muitas
felicidades nas suas atividades profissionais.
Menção honrosa:
Foram selecionados, ainda, para receber um prêmio surpresa de menção honrosa outros 13
participantes do concurso.
Os nomes e fotos dos selecionados para receber a menção honrosa podem ser acessados
em nosso site www.sindivetpr.org

8- A Medicina Veterinária na era das dietas
éticas: sustentando a sobrevivência no planeta.
No dia 09 de Setembro comemorou-se o Dia do MédicoVeterinário e o SINDIVET-PR, junto à FAEP ressaltou a
importante parceria entre os Produtores Rurais e os MédicosVeterinários, bem como as contribuições únicas dos
médicos-veterinários na promoção da saúde, do bem-estar
humano e animal, do equilíbrio ecológico dos ecossistemas,
da sustentabilidade dos sistemas de criação animal, da
segurança e da seguridade alimentar, integrando as relações
humano-animal nos diferentes contextos produtivos aos
quais os animais estão inseridos.
Confira a matéria na íntegra, acessando o link notícias em
nosso site www.sindivetpr.org

9- “A demografia Médico Veterinária necessita
ser controlada”
Pesquisas censitárias são instrumentos preciosos para se
conhecer uma realidade e planejar o futuro, inclusive das
profissões. Todas as áreas profissionais vivem um
momento disruptivo, notadamente digital. A educação, a
empregabilidade, a satisfação profissional e as
expectativas do Médico Veterinário, são temas
emergentes.
Confira a matéria completa, acessando o link notícias em
nosso site www.sindivetpr.org

10- Solenidades Comemorativas do Mês da Medicina Veterinária 2021
Troféu “Jornada da Saúde Única”
No mês de setembro o SINDIVET- PR, como forma de comemoração ao Dia do Médico
Veterinário e valorização profissional, empreendeu uma jornada de premiações a
profissionais e empresas públicas/privadas que, de alguma forma, se destacaram no
cenário de 2021.
Na visão da Diretoria, em meio à Pandemia de Covid-19, esta foi a melhor maneira de
celebrar a profissão: valorizando-a em diversas áreas da Medicina Veterinária.

PARABÉNS A TODOS QUE, COM SUA DEDICAÇÃO, FAZEM A DIFERENÇA
EM SEU COTIDIANO, EM PROL DA SOCIEDADE.
► Confira as homenagens no canal no

Veterinária em Foco.

10- Fotos: Solenidades Comemorativas do Mês da Medicina Veterinária
2021 - Troféu “Jornada da Saúde Única”

11- Evento Saúde única: “Onde as Profissões se Unem”
No dia Mundial da Saúde Única, 03 de novembro de 2021, no Auditório do SENAC-PR, o
Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado do Paraná – SINDIVET-PR reuniu, de forma
inédita, as principais profissões representativas da “Saúde Única”, para confraternização e
integração multiprofissional.
O Evento contou com o Dr. PhD. Antônio Felipe Paulino de Figueiredo Wouk – Médico
Veterinário, Consultor da Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CONAES)
para a Palestra Magna de Abertura - Educação em Saúde Única, Pandemias emergentes e
multidisciplinaridade, o Dr. Clóvis Ricardo Schrappe Borges – Médico Veterinário, Diretor
Executivo da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental com a
Palestra: Pandemia de Covid-19, Pandemias emergentes e multidisciplinaridade, a
Secretária de Saúde de Curitiba, a Dra. Márcia Huçulak – Formada em Enfermagem pela
PUC-PR, com a Palestra: Experiência frente à Gestão e ao Enfrentamento da Pandemia de
Covid-19, Pandemias emergentes e multidisciplinaridade, a Dra. Tânia Portella Costa –
Bióloga, Coordenadora de Educação Permanente em Saúde do Hospital do Rocio de
Campo Largo, com a Palestra: Enfrentamento da Pandemia de Covid-19, Pandemias
emergentes e multidisciplinaridade, o Dr. Jackson Michel Teixeira da Silva - Assistente
Social na Fundação Estatal de Atenção à Saúde- FEAS/SUS Curitibano com a Palestra:
Enfrentamento da Pandemia de Covid-19, Pandemias emergentes e multidisciplinaridade
e o Dr. Geci Labres de Souza Júnior – Médico, Diretor Superintendente do Hospital do
Trabalhador com a Palestra de encerramento: Experiência frente à Gestão e ao
Enfrentamento da Pandemia de Covid-19, Pandemias emergentes e multidisciplinaridade.
No evento, restou clara a questão fundamental da integração multiprofissional para o
enfrentamento efetivo dos desafios de Saúde do Século 21. Integração essa que, para
rendimento dos melhores frutos, deve ser ampliada, divulgada e compreendida por todas
as profissões e pela sociedade. Confira a matéria completa e fotos do evento, acessando
o link notícias em nosso site www.sindivetpr.org.

11- Fotos do Evento Saúde única: “Onde as Profissões se Unem”;

SENAR:
Participação em reuniões ordinárias do Conselho Consultivo do SENAR, Administração Regional
do Estado do Paraná, com diversas contribuições e sugestões.

Marketing Promocional:
Distribuição de máscaras, canetas, botons, agendas 2022, mousepads e prêmios aos sócios.

Câmara Municipal de Vereadores de Curitiba:
A convite da Câmara, o presidente do SINDIVET-PR Cezar Amin Pasqualin realizou palestra
sobre temas de relevância para a classe Médico Veterinária, com enfoque em Saúde Única,
com a participação da maioria dos vereadores:

SPVS:
Visita às reservas do Reserva do Canguiri com Palestra do professor Alessandro Angelo, da
UFPR e Visita às Reservas Naturais da SPVS (Guaricica - Antonina/Morretes-PR) como
forma de preparação para elaboração de um projeto de imersão na Mata Atlântica, com
finalidade de conscientização de acadêmicos e recém-formados em Medicina Veterinária
para a importância da Preservação Ambiental em Biomas.

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 nas
esferas públicas e privadas.
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.
Consultoria Técnica:
Sempre presente nossa consultoria técnica para dinamizar o desenvolvimento de diversos
projetos.
Associados:
Aumento contínuo do quadro de sócios do SINDIVET-PR.
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.
Reportagens:
Realização de Reportagens completas sobre diversos temas, disponíveis na íntegra no canal
“Veterinária em Foco” do SINDIVET-PR no Youtube.
Grupo de Trabalho dos Médicos Veterinários das Prefeituras
Continuidade do trabalho desenvolvido pelo SINDIVET-PR em conjunto com os profissionais
das prefeituras, em busca da análise de atividades desenvolvidas e sugestões de melhorias
nas condições de trabalho e valorização do trabalho dos médicos veterinários no serviço
público.

Comupa:
Participação do SINDIVET-PR na reativação do COMUPA de Curitiba e indicação de
profissionais representativos dos médicos veterinários ligados ao segmento para equilíbrio
dos debates.
Panclima
Acompanhamento da Palestra sobre o Plano de Ação Climática de Curitiba.
IDR
Reunião com a Diretoria do IDR e Diretoria do
SINDIVET-PR referente ao PDV do órgão,
principalmente no tocante à cláusula 5°.

Plano de Logística Reversa de Medicamentos Veterinários e em Desuso no PR
Participação em reuniões para contribuição com o Grupo de trabalho sobre o Plano de
Logística Reversa de Medicamentos Veterinários e em Desuso no Estado do Paraná.
Seguro Profissional - RCP
O SINDIVET-PR segue em tratativas com diversas empresas, em busca da melhor oferta de
um Seguro de Responsabilidade Civil Profissional aos seus associados.
Rádio e Televisão
Execução de Campanha em homenagem ao
dia do Médico Veterinário na RPC TV, entrevistas
e campanhas em diferentes rádios.

ADAPAR:
Participação em reunião dos sindicatos representantes dos funcionários da Adapar e
mediação com a diretoria da entidade, sobre melhorias do enquadramento profissional,
planos de carreira e salários.

Eventos Diversos:
Participação, a convite, em diversos eventos de representação da Classe Médico
Veterinária: Jubileu de ouro MV UFPR, Encontro Regional de Curitiba da ABHV, 50 anos da
APS (A Associação Paranaense de Suinocultores), Encontro UNIMED-PR, entre tantos
outros.

Sucesso: Plano de Saúde UNIMED-PR
Número de adesões crescente junto ao Plano de Saúde (aproximadamente 7.908 vidas),
conveniado entre o SINDIVET-PR e outros cinco Sindicatos parceiros junto à UNIMED/PR.
Negociações acerca de reajustes nas mensalidades para 2021/2022;
Melhorias na oferta de benefícios do Plano de Saúde aos associados;
Consultoria presencial/online prestada aos beneficiários do Plano.

Celebração de Novos Convênios:
Análise e assinatura de novos contratos:
Convênio SINDIVET-PR/ SESI-SENAI-IEL
Convênio SINDIVET-PR/ PERFEITA VISÃO ÓTICA
Convênio SINDIVET-PR/ Clube Gazeta do Povo
Convênio SINDIVET-PR/ Colégio POSITIVO
Convênio SINDIVET-PR/ Seguro de vida - Centauro-ON

Diretoria SINDIVET-PR
Gestão 2019/2022
A atual diretoria do Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado
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

“A UNIÃO E O TRABALHO CONJUNTO
CONSTROEM A NOSSA FORÇA”

