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Resumo da plenária ordinária de Setembro

CRMV-ES organiza 
planejamento estratégico 
para 2022

Setores de Fiscalização e Atendimento passam por 
treinamento com a Assessoria Jurídica
No dia 1º de setembro foi realizado treinamento dos setores de Fiscalização e Atendimento 
pela Assessoria Jurídica do CRMV-ES, e contou com todos os servidores dos setores cidados, 
além dos assessores administrativos, do assessor jurídico e da presidente Virginia Emerich.

Em pauta, as Resoluções CFMV nº 1041/2013, 682/2001 e 1275/2019 que versam sobre os re-
gistros de estabelecimentos que exercem atividades relacionadas à medicina veterinária, 
o deferimento desses registros e as condições prévias para verificação in loco realizada 
pela fiscalização.

A presidente do CRMV-ES, Virginia Emerich, o 
vice-presidente, Douglas Severo, e o assessor 
da presidência, André Amaral, participaram 
da 3ª Câmara Nacional de Presidentes (CNP) 
do Sistema CFMV/CRMVs entre os dias 25 a 27 
de agosto em Natal (RN).

Por lá, os representantes do CFMV e dos 
CRMVs discutiram temas relacionados a 
atuação dos Conselhos, com destaque para as boas práticas da gestão, a fiscalização e a 
gestão financeira. Na oportunidade, os presidentes dos Regionais do sistema puderam 
abordar assuntos pertinentes às dificuldades enfrentadas em sua realidade local, para uma 
ampla discussão e contribuição a nível nacional pelos presentes. 

“O encontro com os regionais do sistema, bem como os assuntos abordados e as palestras 
ministradas, foram de grande relevância para ampliar o conhecimento e atualização de 
temas de interesse para nossas profissões. Agradecemos ao CFMV pela promoção deste 
evento e em especial aos anfitriões do CRMV-RN na pessoa do Dr. Barreto, pelo período 
produtivo de trabalhos em prol da Medicina Veterinária e Zootecnia”, disse Virginia.
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No dia 10 de setembro foi realizada a 445ª plenária ordinária do Conselho Regional de Medici-
na Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES), com participação dos membros da gestão e con-
selheiros de maneira híbrida, presencial e on-line.

Em discussão, a plenária aprovou a Resolução CRMV-ES nº 3/2021, que dispõe sobre o proce-
dimento para registro de pessoas jurídicas no âmbito do Conselho e dá outras providências. 
Foi aprovada ainda a inscrição de 36 novos profissionais, entre transferência e novas inscri-
ções, além de seis novos registros de pessoas jurídicas. 

A plenária tratou da definição dos membros das comissões temáticas e aprovou o chama-
mento público para pessoas jurídicas que desejam conceder descontos e/ou benefícios aos 
profissionais inscritos no CRMV-ES.

A próxima plenária ordinária do CRMV-ES está agendada para o dia 8 de outubro.

Dados do Sistema Único de Saúde (SUS) indicam que os 
Médicos-Veterinários são os profissionais com maior risco 
de suicídio no Brasil, na proporção de dez atos cometidos 
para um realizado pelo restante da população.

A hipótese principal é de que a causa esteja relacionada à 
Síndrome de Burnout e à fadiga por compaixão. O Bur-
nout compreende, de forma bastante simplificada, o es-
gotamento emocional crônico por sobrecarga de traba-
lho; a fadiga por compaixão se relaciona à exaustão emo-
cional pelo trabalho em prol do outro.

É importante salientar que um fator muito frequente na 
rotina do Médico Veterinário é a questão da eutanásia dos 
animais. Aos leigos, pode parecer uma atitude simples, 
porém traz consigo uma carga emocional e de responsa-
bilidade muito grande.
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