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Você tem alguma dúvida relacionada ao CRMV-MG,
ao exercício da Medicina Veterinária e da Zootecnia, ou
algum questionamento relacionado a esses assuntos?
Fale com o Conselho, estamos disponíveis por email:
contato@crmvmg.org.br, pelo Facebook: facebook.com/
CRMVMG e pelo Twitter @CRMV_MG.
Confira algumas mensagens recebidas por esses
canais:
“Prezado Presidente,
A Associação dos Avicultores de Minas Gerais - Avimig parabeniza e agradece a V.S.ª e a assessoria de comunicação
deste egrégio Conselho Regional de Medicina Veterinária
de Minas Gerais pela excelente matéria sobre “Avicultura
Mineira: Setor mostra sua força de crescimento constante
e enfrentamento de desafios” publicada na edição 132 de
jan./fev./março da revista V&Z Em Minas.
Além da matéria do agronegócio também a entrevista com
o médico veterinário Dr. Jairo Arenázio, gerente geral da
Cobb Vantress e o artigo técnico nº1 “Aplicações de Medidas de Biosseguridade na Prevenção da Influenza Aviária”
de autoria dos médicos veterinários Dra. Izabella Gomes
Hergot e William Henrique de Magalhães Santos que deram
informações bastante fidedignas do agronegócio avícola
mineiro; material bastante completo com depoimentos de
profissionais que têm acompanhado há muitos anos o desenvolvimento socioeconômico desta atividade pecuária
muito importante para o produtor rural, a agroindústria e
nosso Estado”.
Atenciosamente,
Antônio Carlos Vasconcelos Costa
Presidente da Associação dos
Avicultores de Minas Gerais – Avimig”

EDITORIAL
Caros Colegas,
No mês de maio comemoramos o dia do Zootecnista. Como em anos anteriores o CRMV-MG presta homenagens a esta importante categoria profissional pelo muito que contribui para o desenvolvimento de nosso país, por ser um
dos sustentáculos do agronegócio, um dos pilares de nossa economia.
Nas comemorações deste ano destacamos a atuação do zootecnista na
produção alimentar. O trabalho deste profissional pautado em uma pecuária
sustentável, com respeito ao meio ambiente, uma melhor gestão de qualidade
e associada ao melhoramento genético, possibilitou que o Brasil se tornasse um
dos maiores exportadores de carne bovina deste planeta. Como todos sabem, as
exportações de produtos de origem animal sustentaram o PIB brasileiro nos últimos
anos. Hoje, também comemos uma carne de melhor qualidade em nosso país.
A campanha de valorização que o CRMV-MG promoveu foi para mostrar
a importância dos zootecnistas para a sociedade mineira e brasileira. Ela foi
feita na capital e interior em rádios, jornais e revista, alcançando um público
estimado de aproximadamente 11 milhões de pessoas em todo o Estado de
Minas Gerais, segundo informes dos órgãos de comunicação.
Nas comemorações do Dia do Zootecnista, em 2017, também foram destacados 10 colegas, indicados pela comunidade dos zootecnistas, que após aprovação da Plenária do CRMV-MG, receberam a distinção de Destaque Profissional do ano, em cerimônia realizada no auditório do CREA-MG. Como Destaque
Nacional, o prof. Antônio Gilberto Bertechini, da UFLA, foi homenageado pela
sua grande participação no desenvolvimento da Avicultura Brasileira. Foi uma
bonita festa em homenagem a tantos colegas que contribuíram e continuam a
colaborar para o engrandecimento desta profissão.
Vários outros eventos e acontecimentos marcaram o mês de maio, todos com
a participação deste Conselho de Classe que, a cada dia, está mais presente na
vida de todos os profissionais da Medicina Veterinária e da Zootecnia, de Minas
Gerais. É o CRMV-MG que, além de cumprir sua missão de fiscalizar o exercício
profissional, atua cada vez mais para a Valorização e o Respeito Profissional.
Afinal o Conselho é todos nós!
Em nome da Diretoria, Corpo de Conselheiros e Funcionários do CRMV-MG
parabenizamos os zootecnistas destas Minas Gerais, pelo esforço, dedicação
e, sobretudo, pela atuação ética destes profissionais.
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente

Mensagem recebida por email

CRMV-MG: O CRMV-MG agradece o reconhecimento e
o envio da mensagem. Ressaltamos que tal manifestação nos motiva na realização do trabalho diário e que
seguiremos atuando em prol do crescimento da Medicina Veterinária e da Zootecnia no estado de Minas
Gerais. O potencial da avicultura no estado é inegável
e merece ser destacado sempre que houver possibilidade, além de tratar-se de uma área que conta com
importante participação de médicos veterinários e de
zootecnistas.
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VALORIZAçÃO PROFISSIONAL

CRMV-MG destaca papel do zootecnista na produção alimentar
No mês em que é comemorado o Dia do
Zootecnista, o CRMV-MG realizou uma campanha de valorização profissional e conscientização da sociedade quanto à importância
da Zootecnia na pecuária de corte.
Ações de comunicação em jornais, revistas, rádios e mídia externa, em todo o estado, atingiram mais de 11 milhões de pessoas,
tendo como principal objetivo ampliar o olhar
da população em relação ao papel exercido
pelos zootecnistas.
Outra ação do Conselho que visa promover o Reconhecimento Profissional é a cerimônia que agracia os zootecnistas inscritos
no CRMV-MG como destaque profissional do
ano (ver pág. 04).

Dia do Zootecnista é comemorado em Montes Claros
Também em ação comemorativa ao Dia
do Zootecnista, o CRMV-MG apoiou, por meio
da Unidade Regional do Norte de Minas, a
realização da palestra “Produção de peixes em
reservatórios (caixas d’águas adaptadas) com
recirculação de água”. O evento ocorreu no dia
26 de maio, na sede da UR, em Montes Claros (MG), reunindo mais de 30 profissionais.
O CRMV-MG esteve representado pelo presidente, prof. Nivaldo da Silva, pela delegada
regional da UR Norte de Minas, dra. Silene

Barreto e pelo conselheiro dr. Affonso Lopes.
Realizada pela Associação Norte Mineira de Médicos Veterinários e de Zootecnistas (AVZ-NM), a palestra foi proferida
pelo zootecnista e pesquisador da Empresa
de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
(EPAMIG), dr. Giovanni Resende de Oliveira,
CRMV-MG nº: 1356/Z, que enfatizou a viabilidade econômica nos sistemas de recirculação de água na piscicultura.

Prof. Nivaldo realizou a abertura do evento
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DESTAQUES DA ZOOTECNIA 2017

PROFISSIONAIS SÃO HOMENAGEADOS PELO CRMV-MG EM CERIMÔNIA
A promoção da Valorização Profissional
é uma das principais características da atual
gestão do CRMV-MG. Ciente da importância
dos zootecnistas para a sociedade, a entidade
realizou, no dia 12 de maio, em Belo Horizonte
(MG), uma cerimônia na qual foram agraciados os profissionais inscritos no Conselho que
mais se destacaram no âmbito da profissão.
Na oportunidade, dez zootecnistas receberam o certificado de Destaque da Zootecnia
2017. Além disso, o prof. Antônio Bertechini
recebeu o certificado de Destaque Nacional
da Zootecnia em virtude de sua grande con-

tribuição para o desenvolvimento da área.
Dr. Bertechini é professor titular do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal
de Lavras (UFLA) e na oportunidade proferiu
palestra magna com o tema: “A contribuição
da Zootecnia para a evolução da Avicultura”.
O CRMV-MG esteve representado por
Diretoria e Corpo de Conselheiros. O presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo da Silva,
ressaltou a relevância do evento para promover a valorização do trabalho desempenhado
pelos zootecnistas inscritos na entidade. “O
CRMV-MG realiza esta cerimônia anualmen-

te no intuito de promover a Valorização e o
Respeito Profissional. Parabenizamos os Destaques da Zootecnia 2017 cientes de suas
relevantes contribuições para o crescimento
da profissão no estado de Minas Gerais”,
afirmou.
A cerimônia encerrou as comemorações
ao Dia do Zootecnista em 2017, quando também foi realizada a campanha de mídia. O
Dia do Zootecnista é comemorado em 13 de
maio e o tema deste ano teve o intuito de
ressaltar a importância destes profissionais
na produção de carne.

Onze zootecnistas foram agraciados pelo CRMV-MG

DESTAQUE NACIONAL DA ZOOTECNIA: DR. ANTÔNIO BERTECHINI
Graduado em Zootecnia pela Universidade Federal de Lavras em 1979, é mestre
e doutor em Zootecnia pela Universidade
Federal de Viçosa. Possui pós-doutorado na
University of British Columbia, no Canadá.
Autor de dois livros e mais de 180 artigos
científicos publicados em revistas no Brasil e
exterior. Orientou mais de 80 estudantes aos
níveis de mestrado e doutorado. Desde 1979
é professor titular da Universidade Federal
de Lavras no curso de Zootecnia.

“Agradeço ao CRMV-MG, aos que me indicaram para receber
o prêmio e parabenizo a todos os profissionais que também
foram homenageados na cerimônia. É um reconhecimento de
todo o trabalho que nós zootecnistas desempenhamos para
o crescimento do agronegócio nacional, em conjunto com os
médicos veterinários. Nossa profissão é ainda pouco referenciada e com este prêmio conseguimos nos expor mais para
a sociedade, para mostrar a todos a importância do trabalho
do zootecnista na ciência animal. Considero uma iniciativa
louvável do CRMV-MG e eu acredito que as demais entidades
relacionadas à Zootecnia também devam seguir este exemplo
para valorizar os profissionais”

Dr. Bertechini proferiu palestra sobre Avicultura
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Dr. Antônio Bertechini

–
DR. ADRIANO DE SOUZA MESQUITA
Graduado em Zootecnia pela UFLA em 1995,
é especialista em produção de ruminantes
e equinocultura. É empresário no ramo de
rações e produtos veterinários. Atua como
Técnico da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador e
Técnico do Registro da Associação dos Criadores do Cavalo Pampa.

DRA. ANA CAROLINA EULER
Graduada em Zootecnia pela UFRRJ em 2002.
Mestre em Zootecnia pela Universidade
Federal de Minas Gerais, onde também tornou-se doutora em Ciência Animal. Atualmente, é diretora de Aquacultura e Pesca
da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais.

DR. DJALMA FERREIRA PELEGRINI
Graduado em Zootecnia pela UFV em 1985.
Mestre e doutor em Geografia pela UFU.
Trabalhou na gerência técnica de projetos
de pecuária e suinocultura. Foi docente no
Centro de Ensino Superior de Uberaba e
na Universidade de Uberaba. Desde 2008,
trabalha como pesquisador na EPAMIG.

DR. EVANDRO GUALBERTO FONSECA
Graduado em Zootecnia pela UFLA em 1987,
onde especializou-se em Nutrição de Ruminantes. Atuou na Cooperativa Agrícola Alto
Rio Grande em Lavras, como zootecnista e
Responsável Técnico. Atualmente trabalha
como Responsável Técnico e possui uma
empresa de produtos agropecuários no município de Lavras.

DRA. LILIAN MARA BORGES JACINTO
Graduada em Zootecnia pela FAZU em 2005.
Possui mestrado na área de Produção Animal pela UFU e pós graduação em Projetos
Sustentáveis, pela UFPR. Foi professora na
UEMG, campus Ituiutaba. É fundadora da
Empresa “Pecuária de Salto Alto” e jurada
efetiva das raças Zebuínas, Girolando e Santa
Gertrudis.

DR. MARCELO JOSÉ M. DE ALMEIDA
Graduado em Zootecnia pela UFLA em 1992,
onde tornou-se mestre e doutor em Nutrição Animal. Possui pós graduação em Uso
dos Recursos Naturais e seus Reflexos no
Meio Ambiente pela UFV. É professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais desde 1995.

DR. PAULO CÉSAR BRUSTOLINI
Graduado em Zootecnia pela UFV em 1982,
onde obteve também o título de mestre.
Doutor em Zootecnia pela UFMG. É professor
da UFV desde 2002, atuando principalmente nas áreas de produção e manejo, nutrição, suínos e reprodução, onde também
desenvolveu atividades junto ao Departamento de Zootecnia.

DR. RICARDO REIS E SILVA
Graduado em Zootecnia pela UFV em 2002.
Mestre e doutor em Zootecnia pela UFMG.
Desde 2011 é professor adjunto da Escola
de Veterinária da UFMG e orientador da
“Empresa Junior da Escola”, com experiência em Exigências Nutricionais dos Animais
e Avaliação de Alimentos para Animais.

Também foram homenageados como Destaque da Zootecnia
2017 os zootecnistas dr. Leonardo Machado Borges (membro
do Conselho Deliberativo Técnico da Associação Brasileira dos
Criadores de Zebu) e dr. Márcio Machado Ladeira (pró-reitor
do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de
Lavras), que não puderam comparecer à cerimônia e enviaram
representantes para receber as homenagens.

“O CRMV-MG promove esta cerimônia
anualmente no intuito de promover a
Valorização e o Respeito Profissional.
Parabenizamos os Destaques da Zootecnia
2017 cientes de suas relevantes contribuições
para o crescimento da profissão
no estado de Minas Gerais”
Prof. Nivaldo da SIlva
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Conselho Ativo

38° Congresso da ANCLIVEPA tem participação do CRMV-MG
O 38° Congresso Brasileiro da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (ANCLIVEPA), realizado entre os
dias 03 e 05 de maio em Recife (PE), contou com
a participação do CRMV-MG, por meio do presidente, prof. Nivaldo da Silva, do vice-presidente
dr. Bruno Divino, dos conselheiros dr. Affonso
Lopes Júnior e dra. Aracelle Alves, além do delegado regional da Unidade Regional do Vale do
Aço, dr. Rômulo Nascimento.
Considerado um dos maiores eventos do
ramo no país, o Congresso reuniu cerca de 4
mil participantes entre médicos veterinários,
estudantes, palestrantes e expositores. A
programação científica contou com 120 pa-

lestrantes, sendo dez deles internacionais,
que abordaram os principais aspectos e tendências relativas à Medicina Veterinária aplicada em pequenos animais. Também foram
realizados cursos e workshops. Paralelamente ao Congresso foi realizada a ExpoAnclivepa, com quase 50 expositores de produtos e
serviços na área de Medicina Veterinária.
O presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo da Silva, destacou a importância de a
entidade participar do evento com cinco representantes, dada a relevância dos temas
abordados. “Participamos de mais uma edição do Congresso Brasileiro da ANCLIVEPA
por entendermos que trata-se de um evento

fundamental para o crescimento da Medicina
Veterinária no Brasil, considerando que a área
de clínica em pequenos animais é uma das principais no cenário profissional”, afirmou.

Evento reuniu cerca de 4 mil participantes

Observatório da Agricultura é lançado em Minas Gerais
Liderado pela Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas
Gerais (Emater-MG), o projeto do geoportal
Observatório da Agricultura foi lançado no
dia 5 de maio, durante cerimônia realizada
pelo Governo do Estado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte.
O Observatório da Agricultura tem a
proposta de ser um sistema de informações estruturadas sobre a agropecuária em
Minas Gerais, contendo os dados, mapas e

informações diversas das principais cadeias
do agronegócio. O Geoportal disponibilizará
informações estruturadas e precisas sobre
diferentes cadeias produtivas, començando
pela cafeicultura.
O Conselho esteve representado pelo
tesoureiro do CRMV-MG, dr. João Ricardo
Albanez, que destacou a relevância do geoportal. “O observatório da agricultura é um
instrumento inovador que vem contribuir
para que os produtores possam ter acesso

a informação online, auxiliando para que
eles tenham mais conhecimento sobre sua
atividade”, afirmou dr. Albanez, que também é
superintendente de Abastecimento e Economia
Agrícola da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais
(SEAPA-MG).
Na oportunidade, também foi realizada
a entrega de 46 veículos para as empresas
Emater e Epamig, vinculadas à SEAPA-MG,
além de 500 tablets para extensionistas.

Representantes da FAEMG são recebidos na sede do CRMV-MG
O presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo
da Silva, recebeu no dia 29 de maio, representantes da Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado de Minas Gerais (FAEMG). Estiveram
presentes o superintendente técnico, dr. Altino
Rodrigues Neto e o analista de agronegócios, dr.
Wallisson Lara Fonseca. A visita teve o objetivo
de estreitar a relação entre as instituições e viabilizar parcerias para eventos e outras iniciativas.
Na oportunidade, a FAEMG apresentou ao
CRMV-MG o projeto de realização do Festival do
Queijo Minas Artesanal, que acontecerá entre os
dias 28 e 30 de julho, em Belo Horizonte (MG).
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O presidente do CRMV-MG confirmou apoio ao
evento. “O CRMV-MG estará presente no Festival ciente da importância dos médicos veterinários e dos zootecnistas na produção do Queijo
Minas Artesanal”, destacou.
Na ocasião, dr. Altino destacou a relevância
dos profissionais inscritos no CRMV-MG para
a produção do Queijo Minas Artesanal, assim
como a expectativa da FAEMG para o evento.
“São os médicos veterinários e os zootecnistas
que cuidam da sanidade, do desenvolvimento
dos animais e da parte sanitária, por isso é imprescindível a participação do Conselho como
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representante das classes no evento. Nossa expectativa é de atrair também o grande público,
para que o consumidor possa degustar e conhecer a história e a forma de produção do Queijo
Minas Artesanal”, afirmou.

Prof. Nivaldo da Silva (esq), dr. Walisson Lara (centro)
e dr. Altino Rodrigues (dir)

CRMV-MG realiza palestra para graduandos da UNIUBE
Dando continuidade aos eventos que
proporcionam conhecimentos sobre a entidade e o mercado de trabalho aos futuros
profissionais, o CRMV-MG esteve presente
na Universidade de Uberaba (UNIUBE), no
dia 11 de maio, ocasião na qual o chefe do
setor de Fiscalização, dr. Messias Lôbo proferiu palestra para cerca de 50 graduandos
em Medicina Veterinária.
Dr. Messias abordou temas tais como o
exercício legal das profissões, Responsabilidade Técnica, processos éticos profissionais,
as atribuições do CRMV-MG e o Programa

de Educação Continuada. O conselheiro do
CRMV-MG e professor do curso de Medicina
Veterinária da UNIUBE, dr. Renato Linhares
Sampaio, também participou da atividade.
O chefe do setor de Fiscalização do CRMV-MG
avaliou o evento como uma importante oportunidade de proporcionar aos estudantes
conhecimentos relativos ao Conselho. “Percebi uma boa receptividade dos alunos, que
aproveitaram para esclarecer dúvidas. Uma
vez que estão próximos de formar e em breve
estarão ingressando no mercado de trabalho,
esta palestra foi importante para instruí-los

sobre o mercado de trabalho e sobre o Conselho que regulamenta a profissão”, afirmou
dr. Messias.

Dr. Messias abordou as ações do CRMV-MG

Conselho realiza entregas de certificados de honra ao mérito
Considerando a importância de os graduandos em Medicina Veterinária e em Zootecnia ampliarem seus conhecimentos sobre
o Conselho de Classe que regulamenta suas
respectivas profissões, assim como a promoção da valorização profissional, o CRMV-MG
realizou no dia 10 de maio a entrega do certificado de honra ao mérito ao melhor aluno do
curso de Zootecnia da Universidade de Montes Claros (Unimontes), Wagner Souza Alves.
A entrega foi realizada pelo representante do
CRMV-MG, o conselheiro dr. Affonso Lopes
Júnior, durante a cerimônia de colação de

grau dos formandos do curso de Zootecnia,
em Janaúba (MG). A coordenadora do curso de
Zootecnia da Unimontes, profª. Helida Cristine
de Freitas, também participou da entrega (foto).
Já no dia 18 de maio, o Conselho esteve
presente na cerimônia de colação de grau
do curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Estudos Superiores de Minas Gerais
(FEAD). Na oportunidade, o CRMV-MG foi
representado pelo vice-presidente, dr. Bruno
Divino, que entregou ao formando Gabriel
Moreira Costa o certificado de honra ao mérito em virtude de seu desempenho no curso.

Dr. Affonso Lopes Júnior (esq), Wagner Alves (centro)
e profª. Helida Freitas (dir)

Estudantes da UFJF visitam a sede do Conselho
O CRMV-MG recebeu, no dia 30 de maio,
na sede da entidade, em Belo Horizonte, a
visita de 35 alunos do primeiro período do
curso de em Medicina Veterinária da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A visita
fez parte do conteúdo programático da disciplina “Introdução à Medicina Veterinária”.
Na oportunidade, os alunos assistiram
a uma palestra proferida pelo presidente do
CRMV-MG, prof. Nivaldo da Silva, na qual
foram abordadas as atribuições do Conselho,
com enfoque em sua atuação na fiscalização
e na promoção da valorização e do respeito
profissional. “O contato entre o CRMV-MG e

os estudantes da Medicina Veterinária e da
Zootecnia é importante para que os futuros
profissionais conheçam o Conselho que regulamenta suas respectivas profissões”, ressaltou prof. Nivaldo.
A UFJF esteve representada pelo chefe do
Departamento de Medicina Veterinária da instituição, prof. Adolfo Firmino Neto, que destacou a
importância do encontro ocorrido no CRMV-MG.
“Entendemos que este contato possibilita uma
perspectiva de formação diferenciada aos
alunos. Eles conseguem enxergar que dentro
de pouco tempo serão profissionais que terão
responsabilidades junto ao CRMV-MG em seu

exercício profissional”, avaliou. Também esteve presente a profa. Carina Franciscato.

Alunos conheceram a sede do CRMV-MG
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

Leishmaniose é tema de curso apoiado pelo Conselho
Considerando a relevância de promover debates sobre a Leishmaniose Visceral
Canina, o CRMV-MG apoiou, por meio do
Programa de Educação Continuada, o curso
“Leishmaniose Visceral Canina – decifrando
a complexidade diagnóstica”, realizado pela
Açovet (Associação dos Médicos Veterinários do Vale do Aço) no dia 6 de maio.

O evento ocorreu na Unidade Regional do
CRMV-MG no Vale do Aço e reuniu mais de
20 participantes. A atividade foi ministrada
pelo médico veterinário dr. Aldair Junio Woyames Pinto, doutor em Patologia pela Escola de Veterinária da Universidade Federal de
Minas Gerais e professor do Centro Universitário Newton Paiva.

Curso reuniu mais de 20 participantes

CRMV-MG apoia a realização da X Semana da Zootecnia
O CRMV-MG apoiou, por meio do Programa de Educação Continuada, a décima edição
da Semana da Zootecnia, realizada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sudeste de Minas Gerais entre os dias 10 e 12
de maio, com enfoque na eficiência da produção animal em busca da melhoria da produtividade. O evento ocorreu no campus do Instituto
em Rio Pomba (MG) e reuniu 172 participantes,
entre profissionais, estudantes e professores.
Nos dois primeiros dias do evento, aconte-

ceram 12 palestras, nas quais foram abordadas
temáticas tais como: fatores que influenciam
no peso do leitão; comparativo da eficiência
econômica entre gaiolas ou piso; produção
de leite a pasto; eficiência reprodutiva em
equinos, entre outros. Já o terceiro dia da X
Semana da Zootecnia foi destinado a atividades práticas, sendo realizados minicursos de
inseminação artificial em cabras; diminuição do
custo na Avicultura de Corte e índices zootécnicos na Bovinocultura.

Eficiência e produtividade estiveram em pauta

IV Embryoday é realizado com o apoio do CRMV-MG
A introdução da biotecnologia em reprodução é importante para assegurar que os
animais se desenvolvam de forma saudável,
proporcionando resultados rentáveis. Com o
apoio do CRMV-MG por meio do Programa de
Educação Continuada, a Empresa Júnior da
Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais (VetJr/UFMG) realizou,
nos dias 26 e 27 de maio, a quarta edição
do EmbryoDay - Simpósio de Biotecnologia

da Reprodução. O evento ocorreu no auditório da Faculdade de Odontologia da UFMG e
reuniu cerca de 200 profissionais.
Na oportunidade, foram proferidas 12
palestras, nas quais foram abordadas temáticas tais como: evolução do mercado de
embriões no Brasil; inovação e tecnologia em
campo; condições endócrinas e metabólicas
que interferem na qualidade e na produção de
embriões; mitos e dogmas na transferência de

embriões em equinos, biotecnologias aplicadas
à reprodução do macho, entre outros.

Nota de Falecimento: Professor Jorge Rubinich
Comunicamos, com pesar, o falecimento
do professor Jorge Rubinich, ex-presidente
do CRMV-MG e do Conselho Federal de Medicina Veterinária, tendo dado grande contribuição à evolução da profissão no país. O
falecimento ocorreu no dia 21 de maio, em Belo
Horizonte.
Na trajetória do prof. Rubinich estão passagens pela Diretoria do CRMV-MG: como

8 |

vice presidente (1985 a 1988), presidente (1988
a 1991) e conselheiro efetivo (1991 a 1994). Além
de ter sido vice-presidente do CFMV (1992 a
1996) e presidente (1996 a 2001).
Na foto, prof. Rubinich recebe do prof.
Nivaldo da Silva uma homenagem pelos 50
anos de dedicação profissional à Medicina
Veterinária, completados no ano de 2015
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