Curitiba, 12 de agosto de 2015.

Ofício Circular CRMV-PR/SF n° 678/2015/SF

Ao Responsável Legal pelo Estabelecimento, Instituição ou Propriedade Rural

Assunto: Registro Eletrônico das Atividades do Responsável Técnico (SISTEMART)

Prezado(a),

Informamos que os estabelecimentos, instituições e propriedades rurais, que possuem Responsável
Técnico (médico veterinário ou zootecnista), devem realizar o cadastramento no Sistema de Registro Eletrônico
das Atividades do RT (http://sistemart.crmv-pr.org.br/). O Responsável Técnico passará a utilizar o sistema de
Registro Eletrônico para realizar as orientações e recomendações ao estabelecimento, as quais deverão ser
acessadas e cientificadas (dar o ciente) pelas empresas através do próprio sistema. A cada recomendação, após o
cadastro, o estabelecimento receberá um aviso, via e-mail cadastrado, da nova atividade.
O sistema é pioneiro, desenvolvido como um Software as a Service (computação em nuvem), acessível via
Web (navegadores de internet como Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e Safari) aos
estabelecimentos e aos profissionais e Aplicativos para IOS e Android (smartphones e tablets) aos profissionais.
O sistema traz como vantagens:


Comunicação mais ágil e segura entre o profissional e a empresa;



Sistema intuitivo, isto é, de fácil utilização;



Armazenamento das informações em nuvem e possibilidade de acesso remoto;



Capacidade de anexação de imagens;



Acesso pelos principais navegadores;



Maior segurança na atividade como RT;



Sigilo das informações;



Melhoria da qualidade do serviço prestado às empresas;



Acompanhamento das atividades pelo CRMV-PR, quando necessário;



Sem custos para a empresa ou para o profissional.

Tanto o registro eletrônico das atividades por parte do RT quanto a cientificação por parte do
estabelecimento

são

obrigatórios,

conforme

Res.

CRMV-PR

no

14/2015

(http://www.crmv-

pr.org.br/?p=legislacao/legislacao_detalhes&id=82 , estando sujeitos a cancelamento da ART. O pra zo má xi mo s em
a ti vi da de no SISTEMART (regi s tro ou ci enti fi ca çã o) é de 15 di a s .

Obs: O sistema não substitui, nem diminui, a visita do Responsável Técnico no estabelecimento.
Para cadastro de primeiro no primeiro acesso:
1. Acesse http://sistemart.crmv-pr.org.br/
2. Clique em “Para cadastrar-se, clique aqui”
3. Selecione “Empresa” na Categoria de Acesso
4. Preencha CNPJ (ou CPF) e e-mail (confirmar e-mail)
5. Ao clicar em “Efetuar Cadastro” será gerada uma senha que será enviada para o e-mail cadastrado.

Para maiores informações e tutorial, por favor, acesse:
http://www.crmv-pr.org.br/index.php?p=inicial/pagina_adicional&id=158
Dúvidas: sistemart@crmv-pr.org.br.
Certo de poder contar com sua adesão ao sistema, colocamo-nos a disposição para qualquer
esclarecimento.

Cordialmente,

Méd. Vet. Eliel de Freitas
CRMV-PR nº 826
Presidente do CRMV-PR

