Ata VIII Reunião Ordinária da Comissão Estadual de Bem-estar
Animal do CRMV-PR
Ao décimo terceiro dia do mês de dezembro de 2018, na
sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná,
localizada à Rua Fernandes de Barros, 685 - Alto da XV,
Curitiba/PR, foi realizada a VIII Reunião Ordinária da Comissão
Estadual de Bem-estar Animal (CEBEA/CRMV-PR), iniciada às 9h
pelas médicas veterinárias Marúcia de Andrade Cruz, Carla Forte
Maiolino Molento, Vivien Midori Morikawa e da convidada
membro do COMUPA a médica veterinária Gisele Sprea, e
ausências das médicas veterinárias, Larissa Helena Ersching
Rüncos, das zootecnistas Suelen Martins da Silva e Maria Eloá de
Souza Rigolin, que justificaram ausência.
Conversamos sobre o balanço positivo das atividades do
primeiro semestre de trabalho; sobre o lançamento estadual do
portal de dados de microchipagem do governo do Paraná,
provavelmente a REDE que irá tocar a campanha de
microchipagem; campanha dezembro verde para conscientização
contra o abandono dos animais, que foi iniciativa da vereadora
Fabiane Rosa; campanha julho dourado sobre a prevenção de
zoonoses e em prol do BEA de cães e gatos, iniciativa da atual
governadora em exercício Cida Borghetti; campanha abril laranja
contra maus tratos, para estarmos preparados e alinhados com as
campanhas em 2019. A vereadora Fabiane Rosa está preparando
uma campanha contra correntes.
E recebemos da médica veterinária Vivien Midori a
informação que a prefeitura de Curitiba castrou 17.000 animais
entre cães e gatos. Mas, concordamos que mesmo alcançando
números altos ainda temos muitos animais sem castrar... por isso,
precisamos reforçar a educação nas ações de castração. E nos
perguntamos como fiscalizar os criadouros?! Talvez, desenvolver
um manual de orientação com boas práticas para canis e gatis com

divulgação para a sociedade. Como estimular a ida à clínica
veterinária
Convidamos a equipe da assessoria de imprensa para
iniciarmos o próximo semestre efetivamente com as campanhas
contra as cirurgias mutilantes e de divulgação da esporotricose.
Neste encontro conversamos sobre utilizar o áudio Whats para
compartilhar histórias, poderíamos testar este recurso de
divulgação.
Nada mais havendo a ser discutido, foi encerrada a reunião
e a presente ata foi descrita por mim, Marúcia de Andrade Cruz,
com a finalidade de documentar nosso encontro e os trabalhos
dos membros desta comissão.

