Ata I Reunião/2019 Ordinária da Comissão Estadual de Bem-estar
Animal do CRMV-PR
Ao décimo oitavo dia do mês de fevereiro de 2019, 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 I Reunião Ordinária da Comissão
Estadual de Bem-estar Animal (CEBEA/CRMV-PR) no ano de 2019,
iniciada às 9h pelas médicas veterinárias Marúcia de Andrade
Cruz, Carla Forte Maiolino Molento, Larissa Helena Ersching
Rüncos, Vivien Midori Morikawa, das convidadas membro do
COMUPA a médica veterinária Gisele Sprea e a acadêmica de
medicina veterinária da UFFS Ingridí de Bona , e ausências das
zootecnistas Suelen Martins da Silva e Maria Eloá de Souza Rigolin,
que justificaram ausência.
Seguimos a seguinte pauta proposta:
- balanço das atividades desenvolvidas no semestre passado
- campanhas para 2019
- campanha microchipagem, e
- desenvolvimento da campanha contra cirurgias mutilantes.
Iniciamos nossa reunião conversando a respeito do nosso
primeiro semestre de trabalho em 2018 que foi muito positivo, e
da nossa preocupação com relação ao ensino à distância da
medicina veterinária e nos manifestamos com relação a um
trabalho de apoio à Comissão de Educação da Medicina
Veterinária, para conversarmos juntos a respeito de medidas para
evitar o ensino à distância do nosso curso e conversamos também
sobre a validação do diploma, talvez uma prova voluntária para
confirmar os conhecimentos técnicos.
Na sequência discutimos a respeito do Manual de RT no
serviço de higiene e estética animal, a respeito das considerações
que eu e Vivien fizemos, deixei aberto para novas considerações.
Discutimos sobre uma demanda que eu trouxe do SINDIVETPR, uma cartilha sobre BEA escrita pelo MV Claudio Sergio

Pimentel Bastos, e nos interessamos em escrever juntamente com
ele revisando a cartilha, adicionando mais conhecimentos para
divulgação. Estamos no aguardo do retorno do colega.
Nos colocamos à disposição também para trabalhar nas
Campanhas durante o ano, como Abril Laranja contra maus tratos,
Julho Dourado para prevenção de zoonoses e BEA de cães e gatos,
Dezembro Verde contra o abandono e Campanha permanente de
microchipagem!!!!
Pré-agendamos as próximas reuniões neste primeiro
semestre: 25/3, 22/4, 27/5, 24/6 e 22/7.
E já elaboramos algumas frases para colaborar com a
Assessoria de Comunicação que nos solicitou a elaboração das
mesmas para divulgar temas pertinentes às nossas profissões de
médicos veterinários e zootecnistas. Inclusive, as professoras
Carla Molento e Vivien Midori irão levar esta tarefa para as salas
de aula com a finalidade de reflexões a respeito das profissões
com os acadêmicos!
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.

