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DEBATE

Luta pela
educação

É hora de votar
O CRMV-SP realizará no próximo dia 20 de
março, das 9h às 17h, eleições para a composição da Diretoria Executiva, Conselheiros
Efetivos e Suplentes para o triênio 2018/2021.
O voto é obrigatório para todos os médicosveterinários e zootecnistas possuidores de inscrição primária que estejam em dia com suas
contribuições com o Conselho e não possuam
impedimentos, administrativos ou judiciais,
que impossibilitem o exercício deste direito.
Além dos tradicionais votos por correspondência e presencial, este ano o CRMV-SP
possibilitará a opção de votar eletronicamente pelo site: www.eleicaocrmvsp.org.br.
Para fazer uso desta modalidade de votação,
o profissional deverá regularizar suas obrigações junto ao Conselho até o dia 5 de
março. No caso do eleitor se regularizar
fora deste prazo, mas até a data do pleito,
este poderá participar da eleição presencialmente, na sede do CRMV-SP, localizado à

Rua Apeninos, 1.088, Paraíso, São Paulo.
“As eleições são um momento muito
importante para a categoria. Estamos trabalhando para que tudo ocorra com a segurança
e a transparência que o momento exige”, enfatiza o chefe do setor de Suporte de Sistemas
do CRMV-SP Marcos Carpes Bastos.
A votação on line poderá ser realizada por
meio de qualquer computador ou dispositivo
móvel com acesso à internet. Antes do dia 20
de março, o site das eleições não estará aberto
para votação, mas poderá ser acessado para
consulta de informações referentes ao pleito.
É importante ressaltar que caso haja
ausência não justificada, nos termos da Resolução CFMV nº 948/2010, o profissional
está sujeito a multa, equivalente a 30% do
valor da anuidade de 2018.
No dia 13 de março, às 10h, médicosveterinários e zootecnistas poderão acompanhar uma transmissão ao vivo com membros
da Comissão Eleitoral na página do Facebook
do CRMV-SP e tirar dúvidas. Para obter mais
informações sobre as eleições do CRMV-SP,
acesse o site www.crmvsp.gov.br.

JUSTIÇA

Médico-veterinário para a saúde
dos animais e da sociedade
Assessores jurídicos do CRMV-SP
participaram de encontro no Conselho Federal de Medicina Veterinária
(CFMV, Brasília/DF), em Brasília, para
discutir sobre questões que impactam
no funcionamento dos Conselhos nos
diferentes estados. Entre as questões
debatidas estavam as recentes investidas na Justiça que buscam questionar
a atuação do médico-veterinário como
responsável técnico (RT) na cadeia de
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produção de proteína animal e em estabelecimentos que vendem produtos veterinários.
“É nossa missão reforçar, junto ao órgão e
a população, a importância da atuação do
médico-veterinário para a saúde dos animais
e da sociedade. Já apresentamos pedido de
suspensão da revisão e aguardamos um parecer que favoreça, não apenas a classe médica-veterinária, mas, sim, a saúde pública e
o bem-estar animal”, enfatizou o presidente
do Conselho, Dr. Mário Eduardo Pulga.
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ELEIÇÃO

O CRMV-SP participou recentemente de audiência pública, realizada na Assembleia
Legislativa de São Paulo, para
debater sobre a expansão da
educação a distância. Na opinião
de representantes do Fórum dos
Conselhos Atividade Fim Saúde
(FCAFS), grupo que está à frente
desse debate no Estado, os riscos
para a população são gravíssimos,
especialmente na formação de
profissionais de saúde. Para o presidente do CRMV-SP, Dr. Mário
Eduardo Pulga, vive-se hoje um
“estelionato educacional”. Atualmente, estão em funcionamento
307 escolas de Medicina Veterinária no Brasil, o que representa
mais de 30% de todo o efetivo de
escolas de Medicina Veterinária
do mundo. Somente no Estado
de São Paulo são 57 faculdades,
sendo apenas quatro públicas e
todas as outras privadas.

