Ata VI Reunião Ordinária da Comissão Estadual de Bem-estar
Animal do CRMV-PR
Ao décimo oitavo dia do mês de outubro 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 VI Reunião Ordinária da Comissão
Estadual de Bem-estar Animal (CEBEA/CRMV-PR), iniciada às
8:30h 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 da médica veterinária Larissa Helena Ersching Rüncos,
das zootecnistas Suelen Martins da Silva e Maria Eloá de Souza
Rigolin, que justificaram ausência.
Conversamos sobre o evento de poedeiras que aconteceu
em Realeza/PR, foram discutidos temas como a transição para
gaiolas poedeiras fora de gaiola, apara de bico e não debicagem,
classificação de gaiola caipira, cage free, free range, comentou-se
que a Suíça acabou com as gaiolas em 1992 e que o Carrefour não
venderá nenhum ovo que não seja de galinha livre.
Agendamos uma reunião com Dr Marconi Farias e Dr
Leonardo Napoli para divulgarmos a prevenção da esporotricose.
Discutimos as ações contra as cirurgias mutilantes.
Nesta data discutimos o tema microchipagem e como
poderemos trabalhar em prol de um cadastro, pelo menos
estadual de registro de cães e gatos microchipados e suas famílias
responsáveis, unificação da rede de informação. Conversamos
também sobre identificação externa com nome e telefone de
contato da família para os cães e gatos domiciliados, e a
identificação facilmente visualizada no caso dos cães e gatos
errantes/ferais capturados e castrados, como corte de parte do
pavilhão auricular/pina da orelha (já discutido a permissão pelo
CFMV), para que os mesmos não sejam recapturados para
castração.

E começamos a trabalhar na Campanha para divulgação da
proibição das cirurgias mutilantes com o objetivo estático, pois
tratarem-se de maus tratos.
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.

