
EMISSÃO DO CVI PARA TRÂNSITO

INTERNACIONAL DE CÃES E GATOS

NATAL-RN

Enviar e-mail para vigiagrorn@gmail para agendamento da análise dos documentos
no mínimo 10 dias antes da data do embarque.

Siga o roteiro abaixo

EUROPA
Para o transporte do seu animal, será necessário que o sr responda:

Nome completo de quem vai transportar:
Passaporte de quem vai transportar:
Endereço no Brasil:
Município:
Estado:
CEP:
Telefone no Brasil
Endereço no exterior:
Município:
Estado:
País:
Cod Postal:
Telefone no exterior
Cia Aérea:
Número do voo (informar se haverá conexão em outro país):
Data de embarque:
Data de desembarque:
Cidade de desembarque:
Nome do animal:
Espécie:
Raça:
Sexo:
Cor:
Data de nascimento
Tipo de pêlo (longo, curto ou médio):

Deverá também anexar, Em FORMATO DE IMAGEM, (NÃO SERÃO ACEITAS FOTOS
DESFOCADAS)

➢ A carteira de vacinação (FRENTE E VERSO E TODAS AS FOLHAS QUE CONTENHAM
ALGO RELEVANTE) a carteira de vacinação deverá está no nome da pessoa que irá
embarcar com animal.

http://vigiagrorn@gmail


➢ Caso seja uma outra pessoa, terá de ser anexada uma procuração simples assinada e
com documento comprobatório da assinatura (pode ser a mão)

*Modelo sugerido:                                            DECLARAÇÃO

Eu, (nome completo do proprietário) portador (a) do documento número (preencher com RG/CPF ou
Passaporte) conforme cópia em anexo, residente na (endereço completo: rua/avenida, número,
complemento, cidade, estado e país) autorizo o Sr. (a) (nome completo de quem irá transportar ou
despachar o animal) portador do documento (preencher com RG/CPF ou CNH ou Passaporte),
residente na (endereço completo: rua/avenida, número, complemento, cidade, estado e país) a
solicitar, emitir, retirar, despachar, transportar e/ou acompanhar meu animal: (nome, espécie, raça)
para o (país de destino).

Data:_____ Assinatura:_______

OBS: PARA EUROPA É NECESSÁRIO COMPROVAR HISTÓRICO DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA
DO MOMENTO ANTERIOR ASOROLOGIA ATÉ HOJE

➢ Passaporte (proprietário)
➢ Atestado do médico (DENTRO DOS 10 DIAS ANTES DA VIAGEM)
➢ Sorologia antirrábica
➢ Comprovante de microchip (MICROCHIPAGEM DEVE ANTECEDER A VACINA DE RAIVA

QUE SERVE DE REFERÊNCIA PARA A SOROLOGIA)

O envio da documentação deverá ocorrer no mínimo 10 dias antes da viagem no intuito de evitar
transtornos.

Não esquecer que o Atestado do médico veterinário fica retido no processo físico da unidade.
Por isso, se houve interesse do proprietário, providenciar cópia

Obs: para Noruega FINLÂNDIA, IRLANDA, MALTA, e REINO UNIDO observar que:

- o médico veterinário deverá atestar que o animal foi submetido a tratamento
contra Echinococcus sp. 5 dias antes da chegada à Noruega, informando
produto, fabricante data e hora do tratamento;
- o médico veterinário deverá atestar que o animal não esteve em contato com
outros animais suspeitos de estarem transmitindo doenças infecciosas nos
últimos 30 dias.

SEQUÊNCIA BÁSICA EM ORDEM CRONOLÓGICA PARA EMISSÃO DE CVI PARA EUROPA
1º MICROCHIP
2º VACINA CONTRA RAIVA (PODE SER FEITA NO MESMO DIA DO MICROCHIP)
3º ESPERAR MAIS DE 30 DIAS
4º COLETAR SANGUE PARA SOROLOGIA
5º QUARENTENA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE COLETA DO SANGUE

SEMPRE EXIJA UMA SEGUNDA VIA DO ATESTADO AO MÉDICO VETERINÁRIO

Em caso de dúvidas, entre em contato POR MENSAGEM no 84. 99661 0753


