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Caros Colegas,

Vocês estão recebendo mais uma edição do nosso boletim informativo       
CRMV-MG com Você, importante ferramenta de comunicação deste Conselho 
de Classe. De forma objetiva e transparente informamos a todos os colegas mé-
dicos veterinários e zootecnistas as ações desenvolvidas pelo CRMV-MG, espe-
cialmente aquelas voltadas para a Valorização e Respeito Profissional. Nossa 
atividade é intensa e de uma pró-atividade que ficará marcada nas gestões deste 
Conselho. Nos orgulhamos muito disso e sentimos a satisfação expressada pela 
maioria dos colegas, mostrando como foi correto o caminho escolhido para fazer 
deste conselho, realmente, “ A Casa do Veterinário e do Zootecnista”.

Muito nos emocionou a homenagem ao Prof. Jorge Rubinich, com a pre-
sença de seus familiares, a diretora da Escola de Veterinária da UFMG, dire-
tores e conselheiros desta casa, dando-lhe o nome da Sala de Plenária deste 
CRMV-MG. Uma justa homenagem a quem sempre deu ao Conselho seu pres-
tigio e dedicação. 

No dia 1º de setembro de 2017 foi eleita a nova diretoria do Conselho Federal 
de Medicina Veterinária (CFMV) da qual fazem parte, a dra. Therezinha Porto e 
eu. Com uma proposta de Inovação e Transparência para a gestão do Conselho 
Federal, a nova Diretoria eleita irá tomar posse em 16 de novembro/17. Assim, 
a partir daquela data, o CRMV-MG passará a ser dirigido pelo dr. Bruno Divino 
Rocha, que como vice-presidente foi fundamental para que pudéssemos fazer 
a gestão deste Conselho de Classe. Depositamos no dr. Bruno toda confiança e 
pedimos aos colegas que o apoiem nesta fase final da gestão 2015-2018.

Agradeço a todos os médicos veterinários e zootecnistas o apoio e a conside-
ração que recebi durante os anos em que dirigimos este CRMV-MG. Levaremos 
para o CFMV toda a experiência adquirida na vitoriosa gestão deste Conselho de 
Classe, modelo para a maioria dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. 

Agradeço também a todos os demais diretores e conselheiros pelo apoio e 
dedicação ao longo desta nossa trajetória à frente do CRMV-MG, assim como 
a todos os colaboradores do Conselho, cuja dedicação e competência puderam 
nos ajudar a transformar esta casa, na “Casa do Veterinário e do Zootecnista 
em Minas.

Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747 • Presidente  

EDITORIAL

O Conselho disponibiliza algum método que eu possa saber 
quais são as instituições de ensino mineiras que oferecem 
os cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia? 

Pergunta realizada via Facebook

CRMV-MG: Sim. Para visualizar a lista dos locais em 
que são ofertados os referidos cursos, basta acessar o 
site do CRMV-MG, na aba “Educação” > “Instituições 
de Ensino”.

Gostaria de saber quais são os procedimentos que devo realizar 
para publicar um artigo na Revista V&Z em Minas.

Pergunta realizada via portal CRMV-MG

CRMV-MG: Para que um artigo seja publicado na Re-
vista V&Z em Minas, a solicitação de publicação e o 
trabalho devem ser enviados para o seguinte e-mail: 
revista@crmvmg.org.br. Informações detalhadas quan-
to às normas de publicação podem ser obtidas no site do 
CRMV-MG, através do seguinte endereço: http://crmvmg.
org.br/ARQUIVOS/ascom/Normaspublicaçãorevista.jpg

Sou uma ingressante na Medicina Veterinária e gostaria de sa-
ber se a inscrição provisória é obrigatória? 

Pergunta realizada via e-mail

CRMV-MG: Não. Só deve-se inscrever de forma provisó-
ria o profissional que realmente necessitar da inscrição, 
por qualquer motivo. Caso contrário, deve-se aguardar 
a confecção do diploma e entrar com a documentação, 
evitando despesa extra com a emissão da carteira de 
identidade profissional provisória.

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:

?? ? CRMV-MG
responde

EXPEDIENTE:
Presidente
Prof. Nivaldo da Silva - CRMV-MG Nº 0747
Vice-Presidente 
Dr. Bruno Divino Rocha - CRMV-MG Nº 7002
Secretária-Geral
Dra. Therezinha Bernardes Porto - CRMV-MG Nº 2902
Tesoureiro
Dr. João Ricardo Albanez - CRMV-MG Nº 0376/Z
Assessoria de Comunicação
Natália Fernandes Nogueira Lara - Mtb nº 11.949/MG
Estagiário
Alisson Pereira 
Diagramação, Editoração e Projeto Gráfico
Gíria Design e Comunicação - contato@giria.com.br

Fotos: arquivo CRMV-MG e Banco de Imagens
Tiragem: 13.000 exemplares
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do Estado de Minas Gerais
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Reconhecendo a importância deste pro-
fissional para o desenvolvimento da Medicina 
Veterinária brasileira, o CRMV-MG prestou 
uma homenagem ao professor Jorge Rubinich 
(1940-2017), durante Reunião Plenária realiza-
da no dia 30 de outubro, na sede do Conselho, 
em Belo Horizonte (MG). Na oportunidade es-
tiveram reunidos Diretoria e Corpo de Conse-
lheiros; a diretora em exercício da Escola de 
Veterinária da UFMG, dra. Sandra Gesteira; 
além de familiares do prof. Rubinich.

A sala do Plenário do CRMV-MG, onde 
acontecem as principais reuniões da entida-
de, passou a ser denominada “Sala Professor 
Jorge Rubinich”. Em sua trajetória, estão pas-
sagens pela Diretoria do CRMV-MG: como vi-
ce-presidente (1985 a 1988), presidente (1988 
a 1991) e conselheiro efetivo (1991 a 1994); 
pelo CFMV, como vice-presidente (1992 a 
1996) e presidente (1996 a 2001). Além de ter 
atuado na Escola de Veterinária da UFMG 

como professor e vice-diretor. Em 2015, o 
prof. Jorge Rubinich foi homenageado pelo 
CRMV-MG em virtude de completar 50 anos 
de graduação.

O presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo 
da Silva, destacou a relevância dos serviços 
prestados pelo prof. Rubinich à Medicina Ve-
terinária brasileira. “A estrutura do Conselho 
e da Escola de Veterinária não é alicerçada 
em concreto, mas sim pelas pessoas que 
construíram suas histórias, como o professor 
Rubinich, que sempre foi visto por todos com 
extrema admiração. Em todos os lugares que 
vamos, em atividades nacionais da Medicina 
Veterinária, ele é sempre lembrado como um 
dos grandes profissionais já tivemos. Esta é 
uma oportunidade de expressar nossa admi-
ração e respeito por esta figura tão impor-
tante. Homenageá-lo dando nome de nossa 
sala principal é motivo de muito orgulho para 
todos nós”, avaliou.

VALORIzAçãO PROFISSIONAL

CRMV-MG hOMENAGEIA PROFESSOR JORGE RubINICh

Cerimônia reuniu Diretoria e Corpo de Conselheiros do 
CRMV-MG além de familiares do prof. Rubinich.

“Acho muito importante esta 
homenagem. Reconhecemos as 

contribuições dele, não só para o 
Conselho, mas também para todos 
os médicos veterinários. Ele foi um 

exemplo como profissional e 
como ser humano.”

Sandra Gesteira – diretora em exercício da 
Escola de Veterinária da UFMG

CURTAS

HoMENAgEM à AVZ

Durante palestra sobre Processos Éticos rea-
lizada no dia 20 de outubro na UR Norte de 
Minas, em Montes Claros, o CRMV-MG home-
nageou dois profissionais da Associação Norte 
Mineira dos Médicos Veterinários e Zootecnis-
tas (AVZ) como destaques da Medicina Veteri-
nária no Norte de Minas: dr. Eduardo Robson 
Duarte e dr. Thiago Moreira dos Santos. Parti-
ciparam da cerimônia o presidente do Conse-
lho, prof. Nivaldo da Silva; o vice-presidente 
dr. Bruno Divino, a delegada da UR Norte de 
Minas, dra. Silene Barreto e o conselheiro e 
membro da AVZ, dr. Affonso Lopes.

AlUNo dA UNIMoNTES

Ciente da relevância de promover a valori-
zação profissional, o CRMV-MG realizou a 
entrega do certificado de honra ao mérito 
ao melhor aluno do curso de Zootecnia da 
Unimontes, Breno Vitor Barbosa, durante 
a cerimônia de colação de grau realizada 
no dia 6 de outubro, em Janaúba (MG). Na 
oportunidade, o Conselho esteve represen-
tado pelo tesoureiro, o zootecnista dr. João 
Ricardo Albanez, que ressaltou a importân-
cia do reconhecimento ao graduando como 
ação de valorização profissional aos ingres-
santes na Zootecnia.

dESTAqUE EM UbERlâNdIA

Durante cerimônia comemorativa ao Dia do 
Médico Veterinário em Uberlândia, o CR-
MV-MG homenageou como Destaque da 
Medicina Veterinária a dra. Walkiria Naves, 
secretária de Agropecuária, Abastecimento e 
Distritos da Prefeitura Municipal de Uberlân-
dia. Médica Veterinária, formada pela UFU, 
dra. Walkiria atua há 23 anos na prefeitura 
do município. “Ela merece nosso reconhe-
cimento por desempenhar um trabalho que 
contribui para a Medicina Veterinária na 
região”, avaliou a delegada regional da UR 
Triângulo Mineiro, dra. Sueli Ribeiro.
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O CRMV-MG realizou, no dia 20 de outu-
bro, na Unidade Regional do Norte de Minas, 
em Montes Claros, a palestra “Clínica Veteri-
nária de Pequenos Animais: como evitar pro-
cessos éticos”. A atividade foi promovida em 
parceria com a Associação Norte Mineira dos 
Médicos Veterinários e Zootecnistas (AVZ).

A palestra foi proferida pelo vice-presi-
dente do Conselho, dr. Bruno Divino, o qual 
deu ênfase à gestão de riscos aplicada em 
clínicas de pequenos animais, ressaltando 
aspectos de uma atuação que possa evitar in-
frações ao Código de Ética da profissão. “Além 
de promovermos uma maior aproximação com 
os médicos veterinários do Norte de Minas, a 

palestra foi também uma ação de educação 
continuada, no sentido de promover discus-
sões acerca de uma correta atuação profissio-
nal”, avaliou dr. Bruno Divino.

Também participaram da atividade o pre-
sidente prof. Nivaldo da Silva, a delegada re-
gional da UR Norte de Minas, dra. Silene Bar-
reto, o conselheiro do CRMV-MG e membro da 
AVZ-MG, dr. Affonso Lopes e o presidente da 
AVZ, dr. Luiz Fernando Chaves Mendes. “É de 
suma importância o Conselho estreitar laços 
com a AVZ assim como com outras associa-
ções no estado de Minas Gerais, o que propor-
ciona o crescimento da Medicina Veterinária e 
da Zootecnia”, concluiu dr. Affonso.

Ainda durante a solenidade, foram home-
nageados dois profissionais indicados pela 
AVZ como destaques da Medicina Veterinária 
no Norte de Minas: dr. Eduardo Robson Duarte 
e dr. Thiago Moreira dos Santos, que na opor-
tunidade receberam certificados de honra ao 
mérito concedidos pelo CRMV-MG.

PRoCESSoS éTICoS São TEMA dE PAlESTRA EM MoNTES ClARoS

Por meio do programa de educação conti-
nuada, o CRMV-MG apoiou a terceira edição 
do Prêmio Zoodonto de Iniciação Científica, 
promovido pela Clínica Veterinária Zoodonto. 
Durante solenidade realizada no auditório da 
sede do Conselho, no dia 24 de outubro, os 
trabalhos foram apresentados e os três pri-
meiros colocados receberam premiações.

Dentre os 13 trabalhos selecionados, 
o primeiro lugar ficou com a aluna Bárbara 

Mendes, do 10° período do curso de Medi-
cina Veterinária da Escola de Veterinária da 
Universidade Federal de Minas Gerais, com o 
tema: Fratura de pré-molares em potros Ha-
flinger, que recebeu uma premiação no valor 
de R$ 1.500,00.

O CRMV-MG esteve representado pelo 
presidente, prof. Nivaldo da Silva, e pelo vice- 
presidente dr. Bruno Divino, o qual enfatizou a 
importância do reconhecimento aos estudan-

tes. “Trata-se de uma maneira de incentivá-los 
para uma atuação profissional condizente com 
a grandeza da Medicina Veterinária, o que be-
neficia toda a sociedade”, destacou dr. Bruno. 

PREMIAção do 3° PRêMIo ZoodoNTo é REAlIZAdA NA SEdE do CRMV-Mg

Dando continuidade ao expressivo número 
de entrega de carteiras profissionais ao longo 
do ano de 2017, o CRMV-MG realizou, por 
meio de solenidades ocorridas na sede e nas 
Unidades Regionais, a entrega de 106 docu-
mentos no mês de outubro.

A primeira solenidade do mês foi realizada 
no dia 18 de outubro, em Belo Horizonte, oca-
sião na qual 36 profissionais receberam a car-
teira. No dia 20 de outubro, foram entregues 
32 documentos durante solenidade realizada 
na Unidade Regional do Norte de Minas, em 
Montes Claros.

Já no dia 24 de outubro, o Conselho reali-
zou outras duas solenidades. Foram entregues 

27 carteiras na UR Triângulo Mineiro, em Uber-
lândia, e na UR do Sul de Minas oito profissio-
nais receberam o documento. Encerrando as 
solenidades do mês de outubro, o CRMV-MG 
realizou no dia 25, a entrega dos documentos 
na UR do Sudoeste de Minas, em Passos.

O vice-presidente do CRMV-MG, dr. Bru-
no Divino, enfatizou o crescimento do núme-
ro de profissionais inscritos, atrelando-o à 
necessidade de constante aperfeiçoamento 
profissional. “Considerando o expressivo au-
mento do número de ingressantes na Medi-
cina Veterinária e na Zootecnia que temos 
registrado em 2017, o Programa de Educação 
Continuada do Conselho assume um papel 

fundamental, na medida em que proporciona 
aperfeiçoamento técnico-científico aos pro-
fissionais, proporcionando um diferencial em 
um mercado de trabalho cada vez mais com-
petitivo, permeado por uma sociedade cada 
vez mais exigente”, avaliou. 

CoNSElHo ENTREgA MAIS dE 100 CARTEIRAS PRofISSIoNAIS EM oUTUbRo

CoNSElHo ATIVo

Ação fez parte do planejamento estratégico 
do CRMV-MG

Prêmio Zoodonto impulsiona a valorização da Medicina 
Veterinária em âmbito acadêmico
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O combate ao tráfico de animais silvestres 
esteve em pauta durante o lançamento do do-
cumentário “E agora? O tráfico de animais sil-
vestres no Brasil”, realizado pelo Grupo Espe-
cial de Defesa da Fauna (GEDEF) do Ministério 
Público de Minas Gerais (MPMG), no dia 25 de 
outubro, em Belo Horizonte (MG).

Na oportunidade, o CRMV-MG esteve 
representado pelo presidente prof. Nivaldo 
da Silva, que ressaltou a importância da Me-
dicina Veterinária neste contexto e destacou 
uma ação do Conselho. “O CRMV-MG está 

trabalhando para firmar um convênio de coo-
peração técnica junto ao GEDEF, para fortale-
cermos o combate ao tráfico de animais em 
Minas e no Brasil”, afirmou.

O tráfico de animais silvestres é uma 
das principais atividades criminosas do 
mundo. Segundo a ONG Rede Nacional de 
Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, 
no Brasil, cerca de 38 milhões de animais 
são retirados de seus habitats naturais 
anualmente, sendo aproximadamente 12 
milhões de espécimes distintas. De acordo 

com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Renováveis (IBAMA), apro-
ximadamente 90% dos animais silvestres 
morrem logo depois de serem retirados de 
seus locais de origem.

Você sabia que os animais também podem 
ser acometidos por tumores mamários? No 
intuito de promover a conscientização sobre o 
câncer de mama em cães e gatos, a campa-
nha nacional “Outubro Rosa Pet” foi realizada 
no dia 21 de outubro, em Belo Horizonte (MG), 
ocasião na qual os donos levaram seus pets 
para serem examinados por médicos veteriná-
rios especialistas no tema.

O evento contou com o apoio do Conse-
lho por meio do Programa de Educação Conti-
nuada. A campanha ocorre anualmente, sendo 
organizada, em Minas Gerais, pelo Laboratório 
de Patologia Comparada do Instituto de Ciên-
cias Biológicas da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (ICB/UFMG) em parceria com a Aca-

demia Brasileira de Clínicos de Felinos (ABFel); 
a Associação Nacional de Clínicos Veterinários 
de Pequenos Animais de Minas Gerais (Ancli-
vepa Minas); o Grupo de Discussão de Felinos 
da UFMG; e o Laboratório Veterinário DMVET.

O professor do Laboratório de Patologia 
Comparada do ICB/UFMG, dr. Geovanni Cassa-
li, avaliou a importância da campanha Outubro 
Rosa Pet. “As neoplasias mamárias são os tu-
mores mais frequentes na clínica de pequenos 
animais e a conscientização dos proprietários 
para a realização do diagnóstico precoce e 
tratamento é fundamental para promover o 
bem-estar animal”, destacou o também ho-
menageado pelo CRMV-MG como profissional 
Destaque da Medicina Veterinária em 2017.

“Apoiamos a realização da campanha em 
Belo Horizonte por considerarmos a importân-
cia de conscientizarmos os donos de pequenos 
animais sobre a necessidade de estarem aten-
tos às neoplasias mamárias, sobretudo no mês 
de combate ao câncer de mama”, avaliou o vi-
ce-presidente do CRMV-MG, dr. Bruno Divino.  

COM O APOIO DO CONSELhO, CAMPANhA é REALIzADA EM bELO hORIzONTE

Considerando a relevância do papel dos 
médicos veterinários na comercialização de 
produtos de origem animal de qualidade, o 
CRMV-MG esteve presente na abertura da 31ª 
Superminas, um dos principais eventos dos 
setores de supermercados e panificação do 
Brasil, que ocorreu entre os dias 17 e 19 de 
outubro, em Belo Horizonte (MG).

A entidade esteve representada pelo pre-
sidente do Conselho, prof. Nivaldo da Silva, 
que ressaltou a importância do setor na ge-
ração de empregos para os médicos veteriná-

rios. “Participamos deste evento por estarmos 
cientes da demanda existente por profissio-
nais da Medicina Veterinária, atuando por 
exemplo na inspeção de produtos, tendo em 
vista a importância da segurança alimentar 
para a saúde dos consumidores”, avaliou.

A Superminas é organizada anualmente 
pela Associação Mineira de Supermercados 
(AMIS) e pelo Sindicato e Associação Mineira 
da Indústria da Panificação (Amipão). Em sua 
31ª edição, conta com recordes de exposito-
res (mais de 480) e de conteúdo programáti-

co, com 69 atividades como palestras, fóruns; 
workshops; paineis e minicursos apresenta-
dos nos três dias.

CRMV-MG MARCA PRESENçA NA AbERTuRA DA 31ª SuPERMINAS

TRáFICO DE ANIMAIS SILVESTRES NO bRASIL é TEMA DE DOCuMENTáRIO

Evento reuniu lideranças do setor em Minas

Prevenção de tumores mamários animais foi 
divulgada ao público

Documentário fomentou debates sobre o tema
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CoNgRESSo INTERNACIoNAl dA AbfEl REúNE MAIS dE 200 PARTICIPANTES
Por meio do Programa de Educação Con-

tinuada, o CRMV-MG apoiou o I Congresso 
Internacional da Academia Brasileira de Clí-
nicos de Felinos (ABFel), realizado de 12 a 14 
de outubro em Belo Horizonte (MG). O evento 
reuniu mais de 200 participantes. Nas pales-
tras que compuseram a programação, foram 
abordados temas relacionados a aplicações 
de vacinas; diagnósticos; doenças; nutrição; 
entre outros aspectos relacionados à Medici-
na Veterinária aplicada em felinos.

Médica veterinária, presidente da ABFel 
e organizadora do evento, dra. Myrian Kátia 
Iser Teixeira destacou o apoio do CRMV-MG 
e a contribuição do evento para o cresci-
mento da área. “Este evento internacional é 
resultado da união de esforços e parcerias, 
como a do CRMV-MG, que contribuiu imen-
samente para a realização. Contamos com a 
participação de profissionais de todo o Brasil, 

buscando promover e fortalecer a Medicina 
Veterinária felina”, concluiu.  

Participaram da abertura do evento o 
presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo da 
Silva e o vice-presidente do CRMV-MG, dr. 
Bruno Divino, o qual salientou a importância 
do Congresso. “O primeiro congresso inter-
nacional da Abfel teve grande importância, 

para colocar o estado de Minas Gerais no 
cenário nacional no que se refere a grandes 
eventos da Medicina Veterinária Felina. Foi 
um Congresso que contou com a participa-
ção de médicos veterinários especialistas no 
tema, inclusive um palestrante de Portugal, 
cuja participação foi viabilizada devido ao 
apoio concedido pelo CRMV-MG”, avaliou.

EdUCAção CoNTINUAdA

Dr. Bruno Divino ressaltou a importância das ações de Educação Continuada do CRMV-MG

bIoTERISMo EM PAUTA No CRMV-Mg
As Redes Mineiras de Bioterismo (RMBIO) e de Ensaios Toxico-

lógicos e Farmacológicos de Produtos Terapêuticos (TOXIFAR) rea-
lizaram o seminário “O Papel do Médico Veterinário no Bem-Estar 
Animal: O uso do modelo animal na pesquisa e no ensino”, atividade 
que ocorreu no dia 03 de outubro, na sede do CRMV-MG, em Belo 
Horizonte. Na oportunidade, o Conselho esteve representado pelo 
conselheiro dr. José Carlos Pontello e pela fiscal dra. Fernanda Ciolfi. 

O seminário contou com mais de 30 participantes. Foram aborda-
dos temas como instalações de produção e experimentação animal; 
medicina de animais de laboratório e atribuições dos responsáveis 
técnicos, em um conteúdo programático que englobou três palestras 
e uma mesa redonda. 

“O seminário foi importante para maior compreensão das atri-
buições dos responsáveis técnicos em biotérios. Fomos muito bem 
recebidos pelo Conselho, o qual parabenizamos e agradecemos pelo 
apoio por meio do Programa de Educação Continuada”, avalia a coor-
denadora da RMBIO, dra. Vera Maria Peters.

Da esq. para a dir.: dr. Ricardo Palhares Araújo; dr. José Carlos Pontello; dra. Vera Peters; 
dra. Luísa Maria Braga; dra. Ekaterina Botovchenco Rivera e dr. André Silva Carissime
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CURTAS

PRodUção ANIMAl E AMbIENTE

O CRMV-MG apoiou, por meio do Programa 
de Educação Continuada, a quarta edição 
do Simpósio Nacional em Produção Animal 
e Ambiente, que ocorreu entre os dias 19 e 
21 de outubro, na EV-UFMG, em Belo Hori-
zonte. O Conselho esteve representado pelo 
presidente prof. Nivaldo da Silva. Realizado 
pela EPAMIG em parceria com a EMBRAPA 
e a EV-UFMG, o evento contou com mais de 
dez palestras, que abordaram temas como 
comportamento animal; compost barn e indi-
cadores econômicos.

SEgURANçA dE AlIMENToS

Com o apoio do CRMV-MG por meio do Pro-
grama de Educação Continuada, o II Fórum 
Internacional de Segurança de Alimentos 
foi realizado pela EV-UFMG, entre os dias 
30 de outubro e 1 de novembro, em Belo Ho-
rizonte. Foram abordados temas tais como 
a produção de alimentos no Brasil; audito-
ria e certificações; gestão de qualidade de 
alimentos e inspeção sanitária entre outros. 
Também foram realizados cursos e mesas 
redondas sob a perspectiva da segurança 
alimentar.

NEfRologIA VETERINáRIA

A AçoVet realizou, com o apoio do CRMV-MG, 
nos dias 28 e 29 de outubro, o curso de 
atualização em Nefrologia Veterinária. A 
atividade ocorreu na UR do CRMV-MG no 
Vale do Aço, em Ipatinga, e reuniu 16 pro-
fissionais. O conteúdo foi ministrado pelo 
médico veterinário professor da EV-UFMG 
dr. Júlio César Cambraia. “A atualização 
profissional em Nefrologia Veterinária é de 
suma importância tendo em vista a compe-
titividade e exigência do mercado”, avaliou 
o secretário da AçoVet, dr. Sérgio Humberto.



TRANSPARêNCIA

Inscrições Primárias
Médicos(as) veterinários(as) nº:
18319 Carla Santana Marques 
18320 Santuza Belozi 
18321 Daniela Pieroti Ferreira
18327 Isabella Fiche da Matta Machado
18328 Amanda Ribeiro dos Santos
18331 Natalia do Prado Alves E Rodrigues 
18335 Rodrigo Machado Nunes
18338 Bruna Freire Soares
18339 Igor Paula de Castro
18340 Luiz Fernando Lino de Souza
18341 Valdiego Nunes da Silva
18342 Murilo Vieira
18345 Andressa Rezende Jardim
18348 Regis Fernando da Silva Medeiros
18351 Gabriel Teixeira Nunes
18354 Marilia Ferreira Matos 
18366 Viviane de Carvalho Moller
18367 José Luiz Martins Silva
18368 Heverton Vasconcelos Marques
18372 João Pedro Costa Alves de Oliveira
18373 Caroline Costa Lima
18376 Beatriz Joice da Silva
18381 Isadora Lopes Carneiro
18382 Elza Alice de Quadros
18383 Welker Miler Moreira Oliveira
18384 João Paulo Silveira Caixeta
18385 Giuliana Loreto Saraiva
18388 Lara Ribeiro de Almeida
Zootecnista(s) CRMV-Mg n°:
2215/Z Marina Martins Vieira
2216/Z Romulo Candido Aguiar Ferreira
2218/Z Laís Trindade de Castro Ornelas
2219/Z Henrique Bueno da Silva
2220/Z Graziela Maria de Freitas Rocha
2221/Z Mariana Moura Lourenco Miranda

Inscrições Secundárias
Médicos(as) veterinários(as) nº:
18359/S Davi dos Santos Flavio
18362/S Geraldo Resende Capanema Junior

18363/S Anna Carolina Ribeiro da Costa

Zootecnista CRMV-Mg n°:
2217/Z Maria Paula Leis

Transferências Recebidas:
Médicos(as) veterinários(as) nº:
10118 Hallison Luiz de Freitas
18318 Guilherme Oliveira Sanglard
18322 Leticia Zoccolaro Oliveira
18334 Leticia Mendes Ribeiro
18344 Gilberto Marinho Varela
18346 Daniela Goncalves Rios
18355 Natalia Zanforlin Fermiano
18358 Juliana Barros Castro Alvim
18389 Aline Gaudio de Santana

Reinscrições 
Médicos(as) veterinários(as) CRMV-Mg n°:
1858 Oswaldo Luiz Accorsi Miranda
9427 Esther Caetano Andrade de Oliveira
15786 Ingrid Caputo Nunes
16256 Fernanda Lara Santos Tavares
16453 Engelbert Veloso Wieloch
16505 Helem de Souza Lacerda

Zootecnista CRMV-Mg n°:
1917/Z Edivânia Souza Zeferino

Inscrições Provisórias Primárias: 
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-Mg n°:
18316 Neyller Lima Figueiredo
18317 Guilherme Henrique Lopes Soares 
18323 Renata do Carmo Passos
18324 Maraila Natanni do Carmo Gervásio
18325 Danubia Suelen Souza Brandao
18326 Ana Luiza Lacerda de Menezes
18329 Luana Martins Batista
18330 Marina Carvalho
18332 Mauricio Silveira Dutra
18333 Ricardo Augusto de Souza Lima
18336 Aline Eliete Alvares Ramos 

18337 Noelli Fochesatto
18343 Gustavo Henrique de Sousa Pereira
18347 Leandro Macedo Mello
18349 Romulo de Almeida Souza
18350 João Pedro Martins Meyer Barros
18352 Maria Eduarda de Oliveira Brito Araujo
18353 Eliza Mariana Araujo Souza
18356 Guilherme Rosa Baquião Maia 
18357 Ariel Luísa Mendonca Costa
18360 Laís Ribeiro Horta 
18361 Francielle Caroline Leandro Silva
18364 Luiz Fernando Oliveira Fernandes
18365 Rafael Custodio Machado
18369 Gustavo Ferreira de Brito
18370 Daniel Rosa de Oliveira
18371 Bruna Braga Valente
18374 Juliano Francisco Pereira
18375 Livia Melo da Silva
18377 Andre Alexandre Duarte
18378 Marcio Cesar de Paula Junior
18379 Lucas Pereira Sposito de Almeida
18380 Larisse Naves Ferreira
18386 Renata Katherine Froes Ribeiro
18387 Amanda Katianne Azevedo Santos

Transferências Concedidas
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-Mg n°:
7453 Eduardo Costa Ávila
7576 Kelly Cristina Gayer
8881 Leonardo de Freitas Lucas
9093 Renata Peres Silva
9530 Carolina Nunes Pimenta
15764 Taciana Dala Rosa Bezerra Cavalcanti
17464 Matheus Goncalves de Melo
17503 Camila Barreto Vogt
17635 Gabrielle Elizabeth Rangel de Souza Moura

Zootecnista(s) CRMV-Mg n°:
1447/Z Carla Aparecida Soares
2122/Z Maria de Fatima Araujo Vieira

MoVIMENTAção dE PESSoAS fíSICAS
Período de 28 de setembro de 2017 a 30 de outubro de 2017.

II SIMHHANIMAl é REAlIZAdo CoM o APoIo do CRMV-Mg
Por meio do Programa de Educação Con-

tinuada, o CRMV-MG apoiou a realização da 
segunda edição do Simpósio Multidisciplinar 
sobre Relações Harmônicas entre Seres Hu-
manos e Animais (II SIMHHAnimal), organiza-
do pela Faculdade de Medicina Veterinária da 
Universidade Federal de Uberlândia (FAMEV/
UFU) entre os dias 6 e 8 de outubro.

O evento reuniu mais de 130 participantes. 
Foram realizadas 11 palestras, duas mesas re-
dondas, além da apresentação de trabalhos 
científicos, que abordaram a relação entre 
humanos e animais nos âmbitos de pesquisa, 
clínica, conservação, eventos esportivos, pro-

dução, entre outras áreas de conhecimento e 
atuação profissional.

A docente do curso de Medicina Veteri-
nária da UFU, profª Fernanda Morais, foi a or-
ganizadora do evento. “Discutir a relação dos 
humanos com os animais é importante para 
que possamos atuar com conceitos do bem- 
estar animal e atender às expectativas da 
sociedade. A abordagem dos temas foi muito 
completa e a avaliação dos participantes foi 
positiva”, avaliou. 

O vice-presidente do CRMV-MG, dr. Bru-
no Divino, destacou a diversificação das te-
máticas dos eventos apoiados pela entidade. 

“Temos o intuito de apoiar atividades que pro-
porcionem atualização profissional nas mais 
variadas áreas de atuação da Medicina Ve-
terinária e da Zootecnia, para que possamos 
cada vez mais promover o reconhecimento e a 
valorização das profissões”, afirmou. 

Evento reuniu mais de 130 participantes

EdUCAção CoNTINUAdA


