
SUPERINTENDENTE DO MT 
REALIZA TREINAMENTO NO 
CRMV TOCANTINS 

Com foco na excelência dos 
serviços realizados pelo CRMV 
Tocantins, a presidente Márcia 
Helena da Fonseca, convidou a 
superintendente do CRMV Mato 
Grosso, Fabiana Vaz de Almeida, 
para realizar um treinamento 
com os servidores dos setores 
administrativo e financeiro da sede. 

O treinamento aconteceu de 11 a 
13 de janeiro, na sede do Conselho, 
em Palmas. 

CRMV TO REPUDIA ATO DE 
MAUS TR ATOS CONTR A 
CACHORRO

Um caso de maus-tratos envolvendo 
um cachorro na cidade de Ipueiras, 

causou comoção e choque na 
sociedade tocantinense e sobretudo, 
na classe médica-veterinária. Diante 
disso, a diretoria do CRMV  Tocantins 
se pronunciou, repudiando a ação 
criminosa.

De acordo com a presidente do 
CRMV Tocantins, Márcia Helena 
da Fonseca, casos como este são 
absurdos e a impunidade é grande 
aliada dos crimes. “A pena foi  
aumentada e devemos cobrar uma 
resposta”, comentou a presidente,  

CLÍNICAS SEM REGISTRO SÃO 
FISCALIZADAS E NOTIFICADAS 
EM PALMAS E NO INTERIOR

As visitas fiscalizatórias do Conselho 
encontraram no mês de janeiro e 
fevereiro,  clínicas em Palmas e 
no interior, sem registro no CRMV 
Tocantins. A diretoria do Conselho 
lembra que o registro de empresas 
e a anotação dos Responsáveis 
Técnicos são obrigatórios, de acordo 
com a Lei 5517/68, e com a Resolução 
1.177/2017.  
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O Whatts App é uma ferramenta que 
chegou para ficar e o CRMV Tocantins 
está presente, facilitando ainda mais a 
comunicação com seus filiados. Agora 
são três números para contato com os 
filiados, sejam eles médicos-veterinários, 
zootecnistas  ou empresários.  Na sede,  
eles podem entrar em contato com o 
atendimento para ver questões como 
emissão de carteiras. Já no financeiro, 
para resolver questões como anuidades 
e taxas. 

Vale lembrar que em Araguaína, o 
Escritório Regional é responsável pelo 
atendimento de toda a região Norte do 
Estado. 

Mas vale lembrar que o atendimento do 
Conselho acontece de segunda a sexta, 
das 12 às 18h. Então se você mandou 
mensagem fora desse horário, é preciso 
ter um pouco de paciência e aguardar o 
horário de atendimento iniciar. 

DIRETORIA AMPLIA 
COMUNICAÇÃO NO 

WHATTS APP



CONSELHO PARTICIPA DE 
REUNIÕES SOBRE A RETIRADA 
DA VACINAÇÃO CONTR A 
AFTOSA 

A secretária-geral do CRMV – 
Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Tocantins Joseanne 
Cademarttori participou no dia 09 
de março, de reunião do Grupo 
Gestor para tratar da retirada da 
vacinação contra a febre aftosa no 
Tocantins. O encontro aconteceu 
na sede da Adapec e contou com a 
participação de membros de vários 
órgãos e instituições. 

DIRETORIA E CONSELHEIROS  
RE A LIZ A M  S E S S ÃO  DE 
JULGAMENTO DE PROCESSO 
ÉTICO PROFISSIONAL 
O mês de fevereiro foi finalizado 
com Sessão de Julgamento de 
Processo Ético e Plenária Ordinária. 
A Sessão de julgamento de processo 
ético aconteceu na tarde do dia 
24 de fevereiro, e analisou casos 
de profissionais que cometeram 
faltas éticas. Após o julgamento, o 
filiado pode: ser absolvido ou em 
caso de penalidade pode receber 
censura confidencial ou pública, 
advertência, suspensão ou até 
mesmo ser cassado e ficar impedido 
de exercer a profissão. A abertura 
dos processos ético-profissionais é 
feita no Regional onde o profissional 
possui a inscrição. 

ASSESSORA DA DIRETORIA PASSA POR TREINAMENTO NO CFMV 
Com o objetivo de alinhar as informações para o desenvolvimento das atividades administrativas 
e financeiras do Conselho, a assessora da Diretoria Viviane Rodrigues passou por treinamento no 
CFMV , entre os dias 07 e 10 de fevereiro. 

NÚMERO DE INSCRITOS E 
DE ARTS CRESCEM EM 2021  
O número de novos profissionais inscritos no CRMV  Tocantins cresceu 55% 
em 2021, se comparado ao ano de 2020, e 68%, se comparado com o ano 
de 2019 (antes da pandemia). Segundo os dados, foram 174 novos médicos-
veterinários e zootecnistas inscritos em 2021, contra 112 em 2020 e 103 em 
2019. Os dados também são muito positivos com relação ao número de 
novas empresas inscritas no Conselho, registrando um acréscimo de 54%, 
em 2021, e 13% se comparado a 2019. O número de ART homologadas 
também aumentou 21% de 2020 para 2021, e 2% se comparado com 2019. 
Em 2021 foram 574 ARTs, contra 471 em 2020 e 558 em 2019.  De acordo com 
a presidente Márcia Helena da Fonseca, os números mostram a retomada 
do mercado de trabalho, após o ano crítico de pandemia em 2020.
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