
N O V A  S E D E  S E R Á 
I N A U G U R A D A  E M 
SETEMBRO
A reforma da sede do CRMV 
Tocantins segue para sua fase 
final e o retorno das atividades no 
local deve acontecer em breve. A 
data para a inauguração do prédio  
está previsto para setembro,  com 
a presença de representantes 
do CFMV - Conselho Federal de 
Medicina Veterinária. 

CRMV E SOVETTO SE ÚNEM 
PELA VACINAÇAO DOS MV’S 

Desde o início da pandemia da 
Covid-19, a Diretoria do CRMV 
Tocantins tem buscado conscientizar 
os gestores da Saúde sobre  a 
prioridade do médico-veterinário 

na vacinação contra a gripe  e 
também contra a Covid. No mês 
de maio, CRMV uniu forças a várias 
entidades, incluindo a Sovetto - 
Sociedade dos  Médicos-veterinários 
do Tocantins e novamente todas as 
prefeituras foram oficiadas sobre a 
imunização prioritária. O resultado 
é que em junho 70% dos municípios 
tocantinenses liberaram doses para 
estes profissionais de saúde. 

SEMINÁRIO INTEGRADO DE 
RT É SUCESSO DE PÚBLICO 
E CONTEÚDO 

Cerca de 170 pessoas participaram 
no dia 22 de junho, do primeiro 
Seminário Básico Integrado de 
Responsabilidade Técnica, com a 
participação de seis CRMV’s (TO, 
AL, ES, PA, SE e PE). Com um rico 
debate em torno da atuação do RT, 
o evento contou com a participação 
de profissionais renomados de oito 
estados brasileiros. A ideia é que 
novos Seminários de RT sejam 
realizados em conjunto, atendendo 
profissionais de várias regiões. 
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Desde março, os médicos-veterinários 
e zootecnistas filiados ao CRMV – 
Tocantins podem aderir ao plano 
de saúde Unimed Palmas, com 
descontos para contratos coletivos. O 
plano garante atendimento médico-
hospitalar (ambulatorial e hospitalar com 
obstetrícia), com abrangência nacional 
ou municipal, acomodação enfermaria 
ou apartamento e ainda com Franquia 
+ co-participação ou co-participação de 
todos os procedimentos.

Podem ser dependentes: cônjuge, filhos 
menores de 24 anos ou inválidos, e 
menores (irmãos, sobrinhos e netos do 
titular) que estejam sob a guarda ou tutela 
do segurado titular por determinação 
judicial.

“Esse convênio era um sonho antigo. 
Estamos felizes em ter conseguido 
realizar, sobretudo neste momento 
delicado da saúde pública mundial”, 
explicou  Márcia Helena.

Saiba mais sobre convênios no site 
crmvto.gov.br.  

FILIADOS DO CRMV 
TOCANTINS PODEM ADERIR 

À UNIMED PALMAS



MÁRCIA HELENA PARTICIPA DE 
2ª CÂMARA DE PRESIDENTES 
DE CRMV’S 

A presidente do CRMV Tocantins 
Márcia Helena da Fonseca e a 
tesoureira Nilda Távora estão em 
Brasília participaram no dia 17 de 
junho, da 2ª Câmara Nacional de 
Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs. 
O objetivo do evento é melhorar 
a comunicação com os gestores 
dos conselhos e fortalecer as ações 
desenvolvidas em prol das classes 
médica-veterinária e zootecnista.

CRMV TOCANTINS REPUDIA 
EMENDA QUE EXTINGUE 
SALÁRIO MÍNIMO DE MV
O CRMV do Tocantins, vem a público 
repudiar a emenda jabuti* da 
Medida Provisória 1.040/2021, que 
revoga uma série de textos legais, 
entre eles a Lei nº 4.950-A, de 1966, 
que regulamenta o salário-mínimo 
de vários profissionais, incluindo os 
médicos-veterinários.

A emenda da MP 1.040/21 
enfraquece os Conselhos de classe 
e fragiliza ainda mais o exercício 
das profissões envolvidas, que não 
poderão ser fiscalizadas de forma 
contundente, colocando em risco 
toda a população brasileira, sob a 
desculpa esdrúxula de melhorar o 
ambiente de negócios. Saiba mais 
em nosso site crmvto.gov.br. 

No mês de maio, o sistema CFMV/CRMV’s fez uma grande campanha para divulgar a atuação e 
importância do zootecnista para o agronegócio regional e nacional. Do Tocantins foram entrevistados 
dois grandes profissionais: Athila Damasceno Martins e Thiago Tardivo. Confira as matérias em nosso 
site crmvto.gov.br. 

SITE DO CRMV TO ESTÁ MAIS 
MODERNO E FUNCIONAL
Com um layout moderno, o site do CRMV Tocantins está de cara nova desde 
o final de março. Os conteúdos foram reorganizados para facilitar o acesso 
às informações com uma navegação segura, rápida e intuitiva, respeitando 
as diretrizes de transparência determinadas pela Lei de Acesso à Informação 
(LAI). Outra novidade, é que a plataforma pode ser traduzida para o inglês/
espanhol e visualizada em Libras (Língua Brasileira de Sinais). A  infraestrutura 
da plataforma segue a linha de identidade visual e navegação do CFMV,  
que disponibilizou a tecnologia para o Tocantins, treinou nossa equipe para 
manutenção dos conteúdos e realizou o processo de migração do domínio. 

Texto e diagramação: Andressa Figueiredo 
Jornalista Mtb DRT 266


