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Representando o SINDIVET-PR estavam os Diretores Demétrio Reva, 
Elza Maria Galvão Ciffoni Arns e Flávia Vieira Fernandes Ribeiro Kurzac; 
diversas autoridades do Ensino e Pesquisas da Medicina Veterinária e da 
esfera jurídico-legal  federal, estaduais e municipais, além de
profissionais, acadêmicos e simpatizantes destas áreas.

- Jockey Club Homenageia Médicos Veterinários
O Jockey Club do Paraná realizou no dia 07/09/2017 uma corrida em 
homenagem ao Dia do Médico Veterinário, comemorado no dia 9 de 
setembro. Foram nove os páreos disputados; entre eles os prêmios, 
Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado do Paraná –
SINDIVET-PR, Dia do Médico 
Veterinário, entre outros. 
Presentes para a homenagem, a 
Vice- Presidente Roberta Mara 
Züge (SINDIVET-PR) e o Diretor 1º 
Tesoureiro Renato Luiz Lobo Miró 
(SINDIVET-PR), os quais
acompanharam as corridas e 
fizeram a entrega das premiações 
ao Jóquei, ao Treinador, ao
Proprietário e ao Criador.

- Lançamento da Cartilha “Atribuições dos Médicos Veterinários no 
Serviço Público Municipal”
No dia 31/08/2017, o SINDIVET-PR, representado pelo Presidente Cezar 
Amin Pasqualin e pela Vice-Presidente Roberta Mara Züge lançaram a 
Cartilha “Atribuições dos Médicos Veterinários no Serviço Público 
Municipal”. O encontro foi realizado na Casa do Veterinário no Parque de 
Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS).
A Cartilha foi elaborada a partir de reuniões mensais com a Comissão de 
Médicos Veterinários que atuam em Prefeituras, nas áreas de Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimento, Meio-Ambiente e Saúde, levando em conta 
a legislação vigente e a experiência prática dos profissionais. Além disso, 
o material foi validado junto à categoria de forma mais ampla, através de 
pesquisa online.
A iniciativa foi do SINDIVET-PR, com apoio do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Paraná (CRMV-PR) e da Federação Nacional dos 
Médicos Veterinários (FENAMEV).

Prezados (as) Médicos (as) Veterinários (as):

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 2017.

Todas as ações foram possíveis e dependentes da efetiva
participação dos colegas, com ideias, muito trabalho e
recolhimento das Contribuições Anuais recebidas.

Para que o SINDIVET-PR continue cada vez mais representativo é 
preciso que tenha força para implementar as políticas necessárias 
à defesa da categoria profissional e somente com o apoio e 
participação de todos os Médicos Veterinários que exercem sua 
nobre missão em solo paranaense, será possível alcançar todos 
os objetivos da mesma.

Assim, diante das mudanças provindas da nova legislação 
trabalhista, conclamamos a todos os Médicos Veterinários que se 
integrem ainda mais ao Sindicato, para que possamos construir
um futuro melhor para a classe e para a sociedade.

“NÃO HÁ MUDANÇA SEM AÇÃO, NEM CONQUISTA SEM 
TRABALHO CONJUNTO”

Unir-se é o COMEÇO,
Manter-se juntos é um PROGRESSO,
Trabalhar juntos é o SUCESSO.
 
“Prezado(a) Médico (a) Veterinário (a) associe-se ao SINDIVET-PR; 
principalmente agora, precisamos muito de você para
continuarmos trabalhando em prol da classe”.

Acredite e participe!

Pela Diretoria:
Cezar Amin Pasqualin
Presidente do SINDIVET-PR
Gestão 2017-2019

retrospectiva

2017

Principais Ações em 2017

Dr. Demétrio Reva, Diretor: Prof. Dr. 
Amadeu Bona Filho, José Alves Pereira, o 

Baiano e Dr. Cezar Amin Pasqualin

As principais ações realizadas pela Diretoria do SINDIVET-PR no 
exercício de 2017, em benefícios de seus Associados/Sindicalizados e 
da Sociedade como um todo, foram baseadas na execução do plano de 
trabalho assumido pela gestão 2017/2019:

- Aconselhamento Jurídico
São prestados contínuos aconselhamentos jurídicos aos nossos
profissionais por meio de um escritório de advocacia, sendo voltado às 
questões da Iniciativa Privada (empresas, empregados, cooperados e 
autônomos), sempre buscando uma maior prestação de serviços sobre 
aspectos legais que envolvem os profissionais Médicos Veterinários.

- Plano de Saúde FEDERAÇÃO UNIMED
O número de adesões continua crescente junto ao Plano de Saúde 
(aproximadamente 5.018 vidas), conveniado entre o SINDIVET-PR e 
outros 5 Sindicatos parceiros junto à Federação UNIMED/PR.
Os valores atrativos em relação ao mercado e o bom atendimento 
prestado, por consultoria do SINDIVET-PR, aos associados ao plano de 
saúde são fatores de satisfação dos participantes. Igualmente, além dos 
Médicos Veterinários e seus dependentes, também podem aderir os 
estudantes de medicina veterinária. Acrescente-se que este plano de 
saúde tem monitoramento de desempenho constante entre todas as 
entidades envolvidas e usuários.

- Grupo de Trabalho dos Médicos Veterinários das Prefeituras 
Municipais da RMC de Curitiba e Litoral 
Desde o ano 2015, ocorrem reuniões do grupo de trabalho dos Médicos 
Veterinários que atuam nas Prefeituras Municipais de Curitiba, Região 
Metropolitana e Litoral. Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Inspeção de 
Produtos de Origem Animal, Educação e Pesquisa inclusive a iniciativa 
privada são as áreas utilizadas como base para delimitar as funções dos 
Médicos Veterinários em cada setor, relacionadas exclusivamente a 
atuação nas Prefeituras Municipais.

- SINDIVET-PR INFORMA: Nota de Repúdio à Criação de Novos 
Cursos de Medicina Veterinária
O SINDIVET-PR, entidade que defende os interesses dos profissionais, 
apóia a inovação tecnológica e a modernização no ensino da Medicina 
Veterinária; afinal a evolução é um dos pilares da nossa administração, 
porém não podemos acatar e aceitar decisões que não venham de
encontro a este princípio e que transformam o curso de Medicina 
Veterinária em um ensino superficial, pois precisamos de profissionais 
capacitados e qualificados para o desempenho da profissão.
PORTANTO:
A- O SINDIVET-PR REPUDIA QUALQUER MODALIDADE DE ENSINO A 
DISTANCIA NA FORMAÇÃO PRÁTICA DO ESTUDANTE DE MEDICINA 
VETERINÁRIA E
B- ABOMINA A INTEMPESTIVIDADE DE QUALQUER NOVA INICIATIVA 
DE CRIAÇÃO DE NOVOS CURSOS DE MEDICINA VETERINÁRIA.

- Eventos Reuniões da Executiva Nacional da Central dos Sindicatos 
Brasileiros (CSB) e da Federação Nacional dos Médicos Veterinários 
-FENAMEV
Análise e debate da conjuntura Política e Econômica Nacional; Reformas 
da Previdência, Trabalhista e Reforma Sindical.

-  I Encontro Nacional dos Profissionais Liberais da Executiva Nacio-
nal da CSB
 Encontro Nacional dos Profissionais Liberais foi promovido no mês de 
Março 2017 nos dias 22 a 24 em Curitiba, sob a coordenação do
SINDIVET-PR. Com a presença do presidente da CSB, Antonio Neto, que 
ministrou a palestra “Atuação Sindical e Profissionais Liberais”, e do 
Presidente da CNPL, Carlos Alberto Schmitt, o Presidente do
SINDIVET-PR e Secretário dos Profissionais Liberais Cezar Amin 
Pasqualin, avaliou o evento como “um marco na atividade sindical da 
categoria”. O Evento reuniu mais de 60 representantes de sindicatos, 
federações e confederações do Brasil,  das diversas categorias que 
compõem esta área dos Profissionais Liberais. O Senador Álvaro Dias foi 
um dos palestrantes; explanou dentro da Conjuntura Nacional, o tema 
Corrupção, incluindo "Carne Fraca", cuja temática foi  amplamente discutida.

- Carne Fraca
O SINDIVET-PR repudia o comportamento criminoso demonstrado por 
alguns auditores fiscais federais agropecuários, vindo a público por 
ocasião da operação “Carne Fraca”.Certamente, as ações de corrupção 
e adulteração de produtos não foram orquestradas somente por estes 
profissionais, o que demonstra que a corrupção está impregnada em 
diversos elos do processo produtivo. Ao mesmo tempo em que o 
SINDIVET-PR repudia este comportamento, apoia incondicionalmente os 
demais profissionais que atuam conforme a ética e o respeito profissional, 
e são a grande parcela que compõe a categoria.

- Mesa Redonda PUCPR - Carne Fraca
O SINDIVET-PR participou no dia 05 de Abril de 2017, da Mesa Redonda 
no debate sobre o processo da Carne Fraca para uma platéia de 250 
pessoas. Representando o SINDIVET-PR esteve presente o Presidente 
Cezar Amin Pasqualin, a Vice-Presidente Roberta Mara Züge e o 
Tesoureiro Geral Demétrio Reva. Entre convidados estava presente 
também (o primeiro da esquerda para a direita) o Dr. Daniel Gouvêa 
Teixeira auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura 
que denunciou diversas fraudes dando origem à operação Carne Fraca.

O evento aborda ainda assuntos como Licenciamento e Recuperação 
Ambiental, Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias e ICMS 
(Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Ecológico.

- I Congresso Estadual do Paraná, promoção da Central dos 
Sindicatos do Brasil, realizado em Curitiba-PR
Participaram do I Congresso Estadual do Paraná, realizado em Curitiba 
nos dias 23 a 26 de Maio de 2017 líderes e representantes sindicais; o 
evento contou com palestras ministradas por especialistas, desembar-
gadores, além de tratar de assuntos como as reformas Trabalhista e da 
Previdência, estatuto sindical e proteção de dirigentes. 
SINDIVET-PR esteve presente com a participação do Presidente Cezar 
Amin Pasqualin e Secretário dos Profissionais Liberais da Central. 
Segundo ele, “a iniciativa da CSB é uma oportunidade para trocar
entendimentos sobre aquilo que se pratica no sindicalismo do Brasil”. 
“Estamos diante de uma situação de desmonte”, disse em referência à 
tentativa de enfraquecimento da representação dos trabalhadores. 

- Comemoração dos 50 anos de trabalho do doceiro Baiano, que há 
meio século atende a comunidade das Agrárias, e celebra 90 anos 
de vida O Presidente do SINDIVET-PR Cezar Amin Pasqualin e o 
Tesoureiro Geral Demétrio Reva, estiveram presentes no dia 29/05/2017 
no Setor de Ciências Agrárias da UFPR, participando das
comemorações do Jubileu de 
Ouro de atuação do Senhor 
Baiano nesse campus e também 
dos seus 90 anos de idade.

- 40 anos do SINDIVET-PR
Para comemorar a posse da nova diretoria do CRMV-PR, os 40 anos do 
SINDIVET-PR e os 100 anos de formatura dos primeiros profissionais 
formados no Brasil em medicina veterinária foi realizado um evento, no 
dia 20 de novembro, com a presença de diversos profissionais da 
medicina veterinária paranaense, autoridades e convidados.
E como forma de comemorar as datas, foram realizadas homenagens de 
destaque 2017. Destaque Imprensa: Dulcinéia Novaes Felizardo Vieira - 
Jornalista e Repórter da RPC. Destaque Defesa do Consumidor: Claudia 
Francisca Silvano – Advogada e Diretora do Procon-PR. Destaque 
Integração Profissional: Luiz A. C. Lucchesi - Engenheiro Agrônomo, 
Coordenador do Curso de Agronomia da UFPR. Destaque Político: 
Orlando Pessuti - Médico Veterinário, Presidente do Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Destaque Profissional: 
Marcelus Natal Sanson - Médico Veterinário. Destaque Profissional: 
Ronei Volpi - Médico Veterinário.

- O SINDIVET-PR apóia o Lançamento do livro “TRATADO DE 
MEDICINA VETERINÁRIA LEGAL”
Durante o Congresso MEDVEP- 2017 de Especialidades Veterinárias, foi 
realizado o lançamento da Obra TRATADO DE MEDICINA VETERINÁRIA 
LEGAL pelos autores, prefaciadores e a  Editora MEDVEP, com o apoio 
da Associação Nacional de Medicina Veterinária Legal- ABMVL e o 
Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado do Paraná- SINDIVET-PR.
Compareceram mais de 100 participantes, entre tais, a presença dos três 
autores do livro Raimundo Alberto Tostes, Sérvio Túlio Reis e Valdecir 
Vargas Castilho; dois prefaciadores Antônio Felipe P. F. Wouk e
Marlon Reis; 

- Audiência Pública - Operação Carne Fraca
Presidente do SINDIVET-PR, Cezar Amin Pasqualin participou em 
Curitiba, da Audiência Pública na Assembléia Legislativa do Estado do 
Paraná e no Senado Federal como Palestrante e debateu os reflexos e 
impactos da “Operação Carne Fraca”.

- Encontro Paranaense de Secretários Municipais de Agricultura e 
Meio Ambiente, promovido pelo CREA-PR.
O Presidente do SINDIVET – PR, Cezar Amin Pasqualin e a Vice-Presidente 
Roberta Mara Züge, ministraram palestra no Encontro Paranaense de 
Secretários Municipais de Agricultura e Meio Ambiente. O tema da 
discussão foi a Integração Interdisciplinar nas Cadeias Produtivas 
Agropecuárias no Âmbito dos Municípios, sendo direcionado para 
Secretários de Agricultura e Meio Ambiente das prefeituras do estado
do Paraná.


