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Palavra da Unimed
Mais uma vez, participamos do Boletim do Sindivet-PR, reforçando os laços que nos unem e 

trazendo para todos os leitores desse jornal alguns pontos importantes da parceria Unimed-PR – 
Sindivet-PR. Os que conhecem a qualidade dos planos Unimed sabem do compromisso que temos 
com  nossos benefi ciários, estendendo segurança e tranquilidade em todo o território nacional.

Aqueles que estão adquirindo o plano pela primeira vez perceberão porque a Unimed é sinôni-
mo de Plano de Saúde, sendo a marca mais lembrada pelos consumidores.

A parceria com o SINDIVET-PR é de longa duração, como havia sido previsto há mais de dois 
anos, quando a iniciamos. Lembramos que  a Unimed encontra-se sempre à disposição, a fi m de 
esclarecer quaisquer dúvidas dos associados dessa entidade.

Afi nal, o seu bem-estar, não cansamos de frisar, representa a razão de ser da Unimed. Ajudá-
los a cuidar de suas vidas, para que tenham mais vida, e vida com qualidade, tem sido nossa meta 

constante.

Dr. Orestes Barrozo Medeiros Pullin
Presidente da Unimed PR

Nossa caminhada na direção da consolidação de um INÉDITO PLANO DE SAÚDE junto à 
Federação Unimed Paraná, para nossos associados, iniciou-se em agosto de 2008, culminan-
do com a assinatura do termo de cooperação técnica, em 18 de fevereiro de 2009.

As adesões ao plano foram interrompidas por interferência da Agência Nacional de Saúde 
(ANS), que no meio do caminho alterou a regulamentação dos contratos que regiam a adminis-
tração do plano. Por conta disso, o SINDIVET e demais sindicatos apenas conseguiram manter 
os contratos de quem já havia se fi liado ao plano, impedindo que este apresentasse novas 
adesões. Imediatamente, os sindicatos unidos entraram na justiça reivindicando a retomada 
das condições iniciais do plano e neste ano de 2011 conseguiram uma LIMINAR JUDICIAL que 
permite a adesão de novos benefi ciários enquanto a LIMINAR estiver vigente.

Mais uma vez nosso objetivo de oferecer acesso a um atendimento de saúde de qualidade, 
com preços adequados às necessidades de cada um, e você, Médico Veterinário, poderá desfrutar de um dos melho-
res planos de saúde do mercado.

Pela Diretoria, Cezar Amin Pasqualin
Presidente do SINDIVET

Palavra do Sindivet

Quando os propósitos e responsabilidades institucionais se unem em prol dos Médicos Vete-
rinários e Zootecnistas, o resultado só pode ser este: a concreta oferta de benefícios aos nossos 
profi ssionais. A parceria do CRMV-PR e do SINDIVET-PR nesta ação, se deu de maneira persis-
tente e profi ssional, sendo nossas entidades respeitadas pelos dirigentes da UNIMED-Federação.

Parabéns a todos.

Masaru Sugai
Presidente do CRMV-PR

Palavra do CRMV-PR



Além da sua saúde o SINDIVET-PR conjuntamente com o CRMV-PR trabalham em prol do seu crescimento profissio-
nal, iniciando uma nova parceria em 2011 visando dar continuidade ao Programa de Educação Continuada, através da 
realização de cursos e palestras de curta duração. O objetivo maior é o de ofertar aos Médicos Veterinários, e Acadêmicos, 
novas oportunidades de atualização profissional, conforme as necessidades do mercado atual.

Os cursos e palestras serão realizados nas diversas regiões do Estado, em conformidade com as necessidades regio-
nais e demandas estas efetuadas pelos nossos profissionais.

Relacionamos a seguir alguns cursos ofertados: 

FIQUE SABENDO!!!!!!!!!!!!!!!!

Informações referentes a inscrição, local e valores entrar em contato pelos telefones (41) 3322-0151/  3029-0159 ou pela 
home page do Sindivet www.sindivetpr.org.

MAIO 2011
CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA LEGAL

Dia ProgramaçãoHora
• Introdução a Medicina Veterinária Legal: Contexto Histórico/ Direito Animal / O 

profissional Médico Veterinário e a Pericia Forense/Documentação Médico Legal. 
• Tópicos Inerentes à Medicina Veterinária Legal: Tanatologia/Cronotanatognose/

Balística/ Cronologia Dentaria e identificação de Espécies Forense/ Entomologia 
Forense.

• Exames Auxiliares para a Medicina Veterinária Legal: Toxilogia/DNA forense/His-
topatologia e Citopatologia/ Parasitologia/Microbiologia/Fatores que influenciam 
nas analises dos exames/Alterações cadavéricas/Vícios Redibitórios/Diferenças 
e identificação entre estruturas animais e humanas como pêlos, dentes, ossos 
sangue e espermatozóide.

06 (sexta-feira) 19h às 22h
07 (sábado) 8h às 18h
08 (domingo) 8h ás 12h

MAIO 2011
BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO APLICADAS A FABRICAS DE RAÇÃO

Dia ProgramaçãoHora
• Inserção da Fabrica de Ração na cadela produtiva.
• Perigos biológicos, químicos e físicos em matérias-primas e produtos.
• Boas Praticas de Fábricas –IN 4 de 23/02/2007.
• Histórico, Conceito e Legislação.
• Check-list de conformidades.
• Manual de BF e Monitoramento.

18 (quarta-feira) 8h30 às 17h30
19 (quinta-feira) 8h30 às 17h30

JUNHO 2011
CURSO FUNDAMENTOS DA GARANTIA DA QUALIDADE EM CARNES

Dia ProgramaçãoHora
• Módulo 1- Característica dos produtos de origem animal.
• Módulo 2- Obtenção Higiênico – Sanitária das MP’ de origem animal.
• Módulo 3- Métodos de Conservação dos Alimentos.
• Módulo 4- Perigos em alimentos – Ocorrência, identificação e Controle.
• Módulo 5- Ferramentas de qualidades aplicadas a indústrias de alimentos BPF, 

APPCC, ISSO 2200, GLOBALGAP e outros. 

03 (sexta-feira) 18h45 ás 22h
04 (sábado) 8h30 ás 17h
05 (domingo) 8h30 ás 17h

JUNHO 2011
CURSO DE MANEJO E ASPECTOS SANITÁRIOS DE PSITACÍDEOS EM CATIVEIRO

Dia ProgramaçãoHora
• Escolha das Espécies Alvo.
• Projeto do Criadouro.
• Detalhamentos dos Viveiros.
• Aquisição das Aves.
• Técnicas de Manejo de Psitacídeos.
• Técnicas de Manejo Reprodutivo.
• Incubação Artificial.
• Cuidados com Filhotes.
• Considerações sobre Sanidade Avícola.
• Principais patologias.

10 (sexta-feira) 18h45 ás 22h
11 (sábado) 8h30 ás 17h

17 (sexta-feira)
18 (sábado)

18h45 ás 22h
8h30 ás 12h


