
Diretoria  consegue verba 
para reformar sede  
A presidente do CRMV Tocantins 
Márcia Helena da Fonseca assinou 
no dia 11 de março, Termo de 
Convênio com o CFMV que garantirá 
a reforma e reestruturação da sede  
em Palmas. O processo licitatório 
deve iniciar em breve e a previsão 
é que a reforma seja concluída até 
o mês de outubro.

O prédio do CRMV TO foi construído 
em 1995, e com a obra receberá 
novos ambientes, mobiliário e  
equipamentos. “Trabalhamos duro 
no projeto de reforma e ficamos 
muito felizes por sermos um dos 
quatro conselhos contemplados”, 
disse Márcia. 

Prazo para pagamento da 
anuidade é prorrogado
Devido à covid-19 e os impactos 
econômicos causados,  o CFMV 
prorrogou para até 31 de agosto, 
o pagamento e parcelamento das 

anuidades do exercício de 2020. A 
decisão vale para todas as pessoas 
físicas e jurídicas inscritas nos 
Conselhos. Para tanto, o profissional 

deve procurar o seu CRMV e solicitar 
a alteração dos vencimentos.

Heróis Abastecidos
Para incluir os MV’s do Tocantins 
na campanha “Heróis Abastecidos”, 
o CRMV TO fechou parceria com 
a Rede Ipiranga, e agora, eles 
também podem abastecer seus 
veículos com 10% de desconto 
em todos os postos da rede. O 
cadastro deve ser feito no site 
https://heroisabastecidos.ipiranga/, 
além de baixar o app da rede.
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Com uma média de 170 participantes 
por dia, a edição on-line do Zootins – 
Encontro de Zootecnistas do Tocantins 
foi considerada um sucesso de público e 
de difusão do conhecimento. As palestras 
gratuitas e on-lines proporcionaram a 
participação de profissionais de vários 
estados brasileiros, como Santa Catarina, 
Rio de Janeiro e Ceará, além do Tocantins. 
O Zootins foi organizado pelo CRMV  
Tocantins, em parceria com a UniCatólica 
do Tocantins. Os temas foram variados 
e muito relevantes para a classe de 
zootecnistas, homenageada com o Dia 
Nacional do Zootecnista, em 13 de maio.

“Ficamos muito felizes e orgulhosos 
dessa edição do Zootins, que sem 
dúvida alguma foi um sucesso, com a 
participação de profissionais de vários 
estados brasileiros e até da Argentina”, 
comentou a presidente Márcia Helena 
da Fonseca.

IV Zootins é sucesso 
de público e dissemina 
conhecimento durante 

pandemia 



CRMV TO realiza lives para 
debater temas relevantes 

Pensando em difundir conhecimento 
aos profissionais, a Diretoria do 
Conselho realizou no mês de abril, 
quatro lives na página do Instagran 
do Conselho. As lives ao vivo falaram 
dos temas: “Fato ou Fake sobre a 
Covid-19 e os animais”, “Vacinação 
contra Febre Aftosa no Tocantins”, 
“Cadastramento dos MV’s no Sistema 
de Saúde para combate à Covid” e 
“Agroindústrias e o papel do médico 
veterinário” e foram um sucesso. 

Conselho adota várias ações 
durante Covid-19
Além de adotar medidas de 
prevenção à Covid-19, suspendendo  
o atendimento presencial nos 
prédios do CRMV TO, a diretoria 
tomou várias outras atitudes, como 
solicitar aos Governos Estadual 
e  Municipais a manutenção do 
funcionamento das clínicas e 
estabelecimentos veterinários (por 
serem essenciais),    comunicou a 
Secretaria Estadual de Saúde sobre 
a vacinação dos MV’s contra a gripe 
por serem profissionais da saúde, 
e ainda informou as universidades 
sobre as aulas on-lines obrigatórias e 
suspensão das atividades presenciais.  
Outra ação do Conselho, foi junto ao 
combate de fake news sobre a Covid 
e animais, que ganhou apoio da 
Defensoria Pública Estadual. 

O zootecnista tem conhecimentos no campo científico e tecnológico. Ele trabalha na criação animal, 
nutrição, manejo, pesquisa, bem-estar, melhoramento genético e gestão da produção animal, 
contribuindo para o desenvolvimento produtivo e sustentável. Parabéns, zootecnista!

Filiado ao CRMV TO tem 
benefícios
A Diretoria do CRMV Tocantins está fechando novas parcerias para que 
o filiado ao Conselho receba descontos em hotéis, restaurantes e grupos 
de desconto e benefícios. A mais recente parceria foi fechada com a Rede 
Ipiranga, garantindo 10% de desconto em todos os postos  da empresa para 
médicos veterinários durante a pandemia. Neste caso é preciso realizar um 
cadastro no site Ipiranga e baixar o app. Aproveite! 
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