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Envie suas dúvidas, comentários e sugestões para
contato@crmvmg.org.br ou fale diretamente com o presidente: bruno.rocha@crmvmg.gov.br.
O que acontece caso não apresente o diploma original até o
vencimento da carteira provisória?
Pergunta realizada via email
CRMV-MG: De acordo com a Res. 1041 em seu art. 5-a,
a inscrição será cancelada automaticamente, tendo o
profissional perdido a condição de atuar na Medicina
Veterinária ou Zootecnia. O profissional deverá então
entrar em contato com a sede do CRMV ou Unidades
Regionais para fazer sua inscrição novamente, apresentando todos os documentos quando da inscrição inicial.

você sabia?
O CRMV-MG possui o Portal da Transparência, seguindo a Lei de Acesso à Informação (nº
12.527). O Portal traz uma série de dados que
podem ser consultados em relatórios analíticos
ou consolidados.
O objetivo é permitir um acesso mais rápido
e claro aos documentos e informações relacionadas a compras, contratos, licitações, despesas
com pessoal, gastos com diárias e passagens,
previsão orçamentária e aplicação dos recursos
financeiros, servidores, entre outros.
Você pode acessar o Portal da Transparência através do portal do CRMV-MG:
www.crmvmg.org.br
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EDITORIAL
Prezados colegas,
Nesta edição do Boletim de Pessoa Física,
destacamos ações realizadas pelo CRMV-MG
que possuem grande relevância, sobretudo
para a valorização profissional dos médicos
veterinários e zootecnistas inscritos. Firmamos
um convênio junto ao Ministério Público de
Minas Gerais, intermediado pela ProcuradoriaGeral de Justiça, que prevê a contratação de
mais médicos veterinários peritos para análises técnicas. Tal ação possibilita que essas
atividades sejam feitas por profissionais capacitados, além de gerar mais oportunidades aos
profissionais inscritos no CRMV-MG.
No que se refere ao Programa de Educação Continuada, destaco aqui o apoio à
segunda edição do Festival do Queijo Minas Artesanal, assim como do III Simpósio
de Queijos Artesanais do Brasil, ambos realizados pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG). Foram oportunidades em que
enaltecemos o papel desempenhado pelos médicos veterinários na garantia da
segurança alimentar de toda a população por meio dos serviços de inspeção da
produção de queijos, bem como dos zootecnistas na aplicabilidade de técnicas que
maximizam a pecuária leiteira em nosso estado - maior produtor de leite do país.
No mês em que é comemorado o Dia do Zootecnista, realizamos ações de Valorização Profissional através da veiculação de anúncios institucionais na capital,
na região metropolitana de Belo Horizonte e nas principais regiões do estado, por
meio de 10 jornais, duas revistas, 10 emissoras de rádio, além de mídia outdoor
com a divulgação da campanha em ônibus. Alcançamos cerca de 12 milhões de
pessoas e ampliamos o olhar da população para a importância da Zootecnia. Também apoiamos a realização de eventos que tiveram a Zootecnia como enfoque em
instituições de ensino em Minas Gerais.
Também foi empossada a diretoria-executiva do CRMV-MG para o triênio
2018-2021, na qual ocupo o cargo de presidente. Assim, reforço os agradecimentos
a todos que nos apoiaram neste processo, bem como os votos da construção de um
Conselho cada vez mais ativo, inovador, participativo e representativo.
Boa leitura e um grande abraço!
Dr. Bruno Divino
CRMV-MG nº 7002 - Presidente
bruno.rocha@crmvmg.gov.br
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CAPA

CRMV-MG destaca importância da Zootecnia na sociedade mineira
Mais uma vez o CRMV-MG investe em iniciativas de Valorização
Profissional. Em comemoração ao Dia do Zootecnista, celebrado nacionalmente no dia 13 de maio, o Conselho realizou uma campanha
na qual destacou o papel fundamental deste profissional para o crescimento do agronegócio e, como conseguinte, da economia brasileira.
Durante todo o mês de maio, o CRMV-MG realizou ações de comunicação na capital, na região metropolitana de Belo Horizonte e
nas principais regiões do estado, por meio de 10 jornais, duas revistas, 10 emissoras de rádio, além de mídias outdoor com a divulgação
da campanha em ônibus. Tais ações proporcionaram o alcance de cerca de 12 milhões de pessoas e ampliaram o olhar da população para
a importância da atividade da Zootecnia.
“Novamente, investimos na valorização dos zootecnistas perante
a sociedade por compreendermos a importância da Zootecnia, não
somente para o agronegócio, mas também para a qualidade dos alimentos que chegam à mesa dos consumidores, assim como para o
melhoramento genético e de técnicas sustentáveis que promovem,
além do aumento dos índices de produção, a preservação do meio
ambiente”, ressalta o presidente do CRMV-MG, dr. Bruno Divino.
Segundo dados do IBGE, a produção do setor agropecuário sustentou o crescimento da economia brasileira em 2017. Foi registrada
uma expansão de 13% em relação a 2016, o melhor resultado do setor desde o ano de 1996. A agropecuária foi responsável por 70% do
crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, que voltou a
crescer após registrar dois anos de queda. A agropecuária ajuda o
Brasil a crescer e o zootecnista participa ativamente desse resulta-

do positivo, atuando em diversas áreas da produção animal, desde a
nutrição, boas práticas de produção, melhoramento genético, sustentabilidade, bem-estar animal, entre outros.

Conselho participa de semanas da Zootecnia
Ainda em comemoração ao Dia do Zootecnista, o CRMV-MG apoiou a realização de
eventos alusivos à profissão em Minas Gerais.
O Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM)
e o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) realizaram
palestras e encontros sobre temas diversos da
área da Zootecnia.
No IFTM, foi realizada a VIII Semana da
Zootecnia (SeZoo) entre os dias 14 e 18 de
maio no campus do município de Uberaba.
Na oportunidade, o Conselho esteve representado por dois zootecnistas: o conselheiro
do CRMV-MG e diretor-geral do IFTM Uberaba,
dr. Rodrigo Afonso Leitão; além do vice-presi-

dente do CRMV-MG, dr. João Ricardo Albanez,
que proferiu uma palestra com a temática “As
ações do CRMV-MG em prol da Zootecnia”.
“Na oportunidade, destacamos a importância da Zootecnia no agronegócio brasileiro,
a perspectiva da área para os participantes e
as atribuições da profissão. Realçamos ainda
as ações do Conselho em prol dos zootecnistas
e sua importância para esses profissionais, de
forma que eles percebessem que o exercício da
Zootecnia só é possível quando há inscrição no
Conselho”, declarou dr. Albanez.
O IFMG realizou a XI Semana da Zootecnia
na cidade de Rio Pomba, entre os dias 16 e 18 de
maio, com o tema “Zootecnia fazendo o Brasil

crescer com a utilização de novas tecnologias”.
Organizador do evento, o professor Valdir Botega Tavares falou sobre a importância do apoio
do CRMV-MG. “Um evento de sucesso definitivamente não é feito sozinho. Vermos o salão
repleto de profissionais e estudantes obtendo
novos conhecimentos sobre a Zootecnia é de
suma importância. E só conseguimos isso com
o apoio do CRMV-MG”, afirmou.
Ambos os eventos foram realizados no intuito de debater as principais tecnologias nos
diversos segmentos da Zootecnia e ratificam a
importância do apoio do CRMV-MG a iniciativas realizadas através do Programa de Educação Continuada.
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conselho ativo

CRMV-MG E MINISTÉRIO PÚBLICO FIRMAM CONVêNIO TÉCNICO
O CRMV-MG e o Ministério Público de
Minas Gerais (MPMG) firmaram parceria,
através de um Convênio intermediado pela
Procuradoria-Geral de Justiça. O acordo prevê
a contratação de mais médicos veterinários
peritos para análises técnicas, possibilitando
que essas ações sejam feitas por profissionais
capacitados na área, no intuito de aprimorar
as análises técnicas sobre as denúncias.
O acordo determina que a Procuradoria
possa prevenir, coibir e repreender condutas
degradadoras dos direitos e interesses coletivos, colaborando com o CRMV-MG nos
casos relacionados com o exercício irregular
da profissão de médico-veterinário e zootecnista, bem como àqueles que dizem respeito
ao exercício da função de Responsável Técnico em empresas. São atribuições comuns
aos dois órgãos: promover o intercâmbio de
informações técnicas e legais para elaboração
de projetos e estudos; promover, cursos de
formação e palestras sobre suas atribuições
legais e regulamentares para os médicos-ve-

“O objetivo principal é estreitar
as relações entre o CRMV-MG
e o Ministério Público. O Convênio permitirá o uso de recursos
para o trabalho com profissionais inscritos no CRMV-MG,
quando realizarem algum tipo
de verificação ou processo.
Apesar do Convênio ser de
maior interesse do Ministério
Público, o CRMV-MG entende a
parceria como um marco
para a profissão”
terinários, zootecnistas e membros do MPMG;
atuar em conjunto com as promotorias de justiça de defesa da saúde; entre outras.
O Convênio conta com interveniência do

Grupo Especial de Defesa da Fauna, da Central de Apoio Técnico, do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça de
Saúde e do Programa Estadual de Proteção
e Defesa do Consumidor (PROCON). O prazo
de vigência do Termo de Cooperação Técnica é de 60 meses, contados a partir da data
de sua assinatura, podendo ser alterado por
meio de Termos Aditivos, de acordo com o
interesse do CRMV-MG ou da ProcuradoriaGeral de Justiça.
O chefe do setor de Fiscalização do Conselho, Messias Lôbo Júnior, médico veterinário,
avaliou positivamente a parceria. “O objetivo
principal é estreitar as relações entre o Conselho e o Ministério Público. O Convênio permitirá o uso de recursos para o trabalho com
profissionais inscritos no CRMV-MG, quando
realizarem algum tipo de verificação ou processo. O acordo beneficia tanto o CRMV-MG como
o Ministério Público e nós entendemos essa
parceria como um marco para a profissão”,
afirmou o dr. Messias.

Diretoria do CRMV-MG para triênio 2018-2021 é empossada
Foi empossada dia 24 de abril a Diretoria Executiva do CRMV-MG para o triênio 2018-2021. O presidente em exercício, dr. Bruno Divino Rocha, assumiu efetivamente o cargo de presidente do
Conselho, após vencer a eleição ocorrida em fevereiro. Além do dr.
Bruno, tomaram posse o vice-presidente, dr. João Ricardo Albanez;
o tesoureiro dr. Rubens Antônio Carneiro e a secretária-geral dra.
Myrian Kátia Iser.
“Gostaria de agradecer a todos que nos apoiaram neste processo. Acreditamos que somente uma construção coletiva nos levará
a um Conselho representativo. Aproximação, fiscalização, educação
continuada e valorização profissional serão alguns dos pilares para
fortalecermos este Conselho de Classe”, afirmou o presidente dr.
Bruno Divino.
A posse do Corpo de Conselheiros ocorrerá no mês de junho. Integram o grupo de conselheiros efetivos: dr. Affonso Lopes de Aguiar;
dra. Ana Liz Ferreira; dra. Aracelle Alves; dr. Guilherme Negro Dias; dr.
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José Pontello; e dr. Rodrigo Leitão; além dos conselheiros suplentes
dr. Antônio Carlos Lacreta; dr. Frederico Neves; dra. Lilian Jacinto; dr.
Marden Donizzete; dr. Renato Sampaio e dr. Willian Gomes.

Dr. Rubens Carneiro, tesoureiro, dr. João Ricardo Albanez, vice-presidente, dr. Bruno
Divino Rocha, presidente e dra. Myriam Iser, secretária-geral do CRMV-MG

Posse da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária
No dia 03 de maio aconteceu a posse da
Diretoria da Sociedade Mineira dos Médicos
Veterinários. A cerimônia foi realizada na
sede do CRMV-MG, em Belo Horizonte e contou com a presença do presidente dr. Bruno
Divino Rocha.
Foram empossados dr. Vitor Márcio Ribeiro, presidente da Sociedade; dr. Manfredo
Werkhauser, vice-presidente; dr. Aldair Junio
Woyames Pinto, 2º vice-presidente; dr. Carlos
Alberto, 1º tesoureiro; dr. Abílio Rigueira Domingos, 2º tesoureiro; dra. Naiara Meireles
Ciríaco, 1ª Secretária; dra. Bárbara Silveira
Costa, 2ª Secretária; e dr. Cristiano Rodrigo
Nicomendes Da Silva, Diretor Sociocultural.
Também assumiram cinco conselheiros
efetivos: dr. Benjamim Da Silva Maciel Junior, dr. Henrique Pinto Coelho Duarte, dr.
Júlio Cesár Cambraia Veado, dr. Leonardo De

Rago Nery Alves e dr. Rogério Pinheiro Caldas; além de quatro conselheiros suplentes:
dr. Bruno Antunes Soares, dr. Felipe Coser

Chow, dr. Geraldo César Juliani Sanos e dra.
Michelle Catarine Diniz Gomes e dr. Pablo
César Pezoa Poblete.

Diretoria da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária

CONCEA restringe uso de animais em atividades didáticas
O Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) publicou, no dia
17 de abril, a Resolução Normativa 38 na qual
proíbe o uso de animais em atividades didáticas demonstrativas e observacionais que não
objetivem desenvolver habilidades psicomotoras dos discentes envolvidos. A Resolução
passa a vigorar em abril de 2019, prazo em que
as atividades didáticas que utilizem animais
conforme descrito na norma deverão ser integralmente substituídas por vídeos, modelos
computacionais ou outros recursos providos de
conteúdo e qualidade suficientes para manter
ou aprimorar as condições de aprendizado.
A proibição não se aplica às atividades
didáticas em pós-graduação e nem àquelas
relacionadas à biodiversidade, ecologia, zoologia, produção, sanidade e inspeção animal que
proporcionem abordagens diagnósticas, terapêuticas, profiláticas e zootécnicas com o objetivo de reduzir riscos sanitários, danos físicos

“Um desafio é o entendimento
de que não se trata de liberação
no uso de animais, mas sim
de um refinamento da análise
deste uso.”
ou o aprimoramento da condição de produção
ou sanidade dos animais utilizados.
Para a médica veterinária e professora da
PUC-MG, dra. Maria Isabel Melo, é necessária
uma nova análise das atividades didáticas envolvendo animais, para estabelecer a necessidade de manter a atividade utilizando animais
ou substituí-la. “Este deve ser um processo
responsável e cuidadoso, que demanda tempo
para análise, argumentações e contra argumentações. É um processo que requer tempo

para amadurecimento das ideias e formação
consensual”, disse a dra. Isabel.
Na visão da docente, uma implicação preocupante no âmbito educacional é que a RN38
seja entendida como abertura no processo de
utilização de animais. “Corre-se o risco de uma
análise tendenciosa, pouco refinada, que deixe
em segundo plano a questão ética no uso de
animais, em detrimento de um discurso direcionado somente para a competência”, afirmou a médica veterinária.
A dra. Maria Isabel também vê a necessidade de uma construção criteriosa sobre os
pontos conflitantes dos quais trata a norma.
“Um desafio é o entendimento de que não se
trata de liberação no uso de animais, mas sim
de um refinamento da análise deste uso. Com
isto, o grande desafio é a construção de itens e
critérios que objetivamente definam sobre pontos historicamente mais conflitantes”, finalizou
a médica veterinária.
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educação continuada
festival do queijo minas artesanal é realizado com o apoio do crmv-mg
Por meio do Programa de Educação Continuada, o CRMV-MG apoiou a segunda edição do Festival do Queijo Minas Artesanal,
realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG)
de 18 a 20 de maio, na Serraria Souza Pinto,
em Belo Horizonte.
O presidente do CRMV-MG, dr. Bruno
Divino, participou da abertura do evento e
destacou o papel dos médicos veterinários na
promoção da segurança alimentar do queijo
mineiro. “É importante que os médicos veterinários participem dos processos de produção
de queijos na garantia da segurança alimentar, para que assim possamos manter e fortalecer esta tradição em nosso estado”, afirmou.
Durante o Festival, os visitantes puderam
degustar queijos de produtores das sete princi-

pais regiões do Queijo Minas Artesanal no estado - Araxá, Campo das Vertentes, Canastra,
Cerrado, Salitre, Serro e Triângulo Mineiro. O
evento também contou com oficinas de conservação, degustação e harmonização de queijos.
A valorização da cultura culinária do estado
durante o Festival não se restringiu ao queijo.
Também foram expostos azeites, cachaças,
cervejas artesanais, mel, vinhos e pratos desenvolvidos por chefs de cozinha mineiros.
Simpósio
Paralelo ao evento, foi realizado o III Simpósio de Queijos Artesanais do Brasil, no intuito de fomentar a valorização da produção
artesanal de queijos no país, por meio de
palestras e debates sobre o tema com ênfase
nos produtores mineiros. O Simpósio ocorreu

nos dias 17 e 18 de maio, no auditório do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em
Belo Horizonte, oportunidade na qual o Conselho esteve representado pelo vice-presidente
dr. João Ricardo Albanez.

Dr. Roberto Simões, presidente da FAEMG e
dr. Bruno Divino Rocha, presidente do CRMV-MG

crise na avicultura

Setor avícola de Minas Gerais é afetado pela crise
O Brasil passa por um período complicado na
na colheita, que deve ser bem inferior a 2017. O
“Minas Gerais não
produção de carne de aves. Três fatores favoreceoutro problema é que há uma previsão maior de
participa
significatiram essa situação: a queda brusca no preço dos
exportações do produto. Além disso, aumentos
vamente das exporta- brutos nos combustíveis, na energia e em outros
produtos, a alta nos custos de produção e o embargo às exportações pela União Europeia. A preocuções, mas vai sofrer insumos também favorecem essa alta”, explica
pação com o setor avícola atinge também o estado
nesse impasse porque dra. Marília Martha.
de Minas Gerais, responsável por grande parte da
muito frango que se
produção de carne de aves do Brasil.
Os embargos da União Europeia
exportaria cai no
A diretora Executiva da Associação dos AviNo mês de abril, a União Europeia suspenseu
mercado interno”
cultores de Minas Gerais (AVIMIG), dra. Marília
a importação de carne de aves de 20 frigoríficos
Martha Ferreira, falou sobre como o estado é imdo Brasil. O país é o maior produtor de carne de
pactado. “O setor avícola de Minas Gerais está sentindo o peso da frango do mundo e exporta para mais de 150 países. “Minas Gerais
crise, tanto quanto o Brasil inteiro. Essa crise no Brasil afetou muito não participa significativamente das exportações, mas vai sofrer nesa Minas, que participa de 10% da produção nacional”, disse dra. Ma- se impasse porque muito frango que se exportaria fica no mercado
rília Martha.
interno”, explica a dra. Martha.
A diretora da AVIMIG explicou ainda que, além do consumo inAlta nos custos de produção
terno do frango que seria exportado, existe um crescimento natural
Um problema considerável para os avicultores brasileiros é o no setor de avicultura, incitado pela otimização genética das aves e
preço do milho. O cereal é a principal matéria-prima da ração para no bem-estar animal. “O consumidor tem muito acesso à carne de
a criação de aves, correspondendo a 70% de sua produção. “Temos frango. Ainda que o seu preço esteja bem baixo, o consumo não auduas razões principais que explicam a causa de o milho ter subi- mentará e isso consistirá em um excesso de produto”, finalizou a dra.
do de preço. A primeira é que nós tivemos notícia de uma baixa Marília Martha Ferreira.
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profissional nota 10
No mês em que se comemora o Dia do Zootecnista, o CRMV-MG destaca um
“Profissional Nota 10” da área. Conversamos com o dr. Roberto Carlos de
Freitas, graduado pela Faculdade de Zootecnia de Uberaba (FAZU), mestrando
em Nutrição de Monogástrico na Universidade Federal de Viçosa (UFV) e aluno
do MBA em Business Intelligence pela Unyleya-RJ e diretor da Marfrei Consultoria e Representações Agroavícolas. Dr. Roberto falou sobre a avicultura,
os desafios enfrentados mediantes à atual crise pela qual passa o Brasil.

Como se dá a atuação de um zootecnista nesse setor e como você enxerga
as oportunidades de trabalho para este
profissional na área avícola?
O zootecnista atua dentro do segmento
em todas as áreas, principalmente às ligadas ao manejo das aves. Evidencio algumas
em que encontramos amigos todos os dias:
manejo de frango, de matrizes e fábrica de
rações. Normalmente o profissional já vem
focado e intencionado a trabalhar com avicultura desde os bancos das universidades,
principalmente de escolas onde as referências nestas cadeiras são evidentes. Porém, o
mercado avícola é sempre sedento por profissionais e pessoas que possuem iniciativa e
vontade para buscar um lugar aonde possam
crescer profissionalmente. Nossa avicultura
é grandiosa e tem seguramente uma demanda de mão de obra e profissionais permanentes. O zootecnista que almeja este segmento
e possui determinação, foco e persistência,
certamente encontrará um lugar em alguma
empresa para se desenvolver e crescer.
Como surgiu a Marfrei e como é a
sua atuação?
Após termos trabalhado juntos no segmento de genética em 2009, Alessandro Martini Ferreira e eu resolvemos somar nossas experiências ao longo de 20 anos de avicultura
e constituímos uma nova empresa no mercado avícola brasileiro, a Marfrei. Nestes nove
anos, a Marfrei atua na área de consultoria em
matrizes pesadas, gerenciamento e análise de
informações zootécnicas principalmente com
ferramentas de BI (Business Intelligence), treinamento e capacitação gerencial e, também,

com representações agroavícolas.
Trabalho principalmente como consultor,
aproveito a experiência destes 27 anos adquirida em reprodutoras pesadas para oferecer às empresas uma alternativa independente de aconselhamento, uma ferramenta
de continuação ao trabalho de assistência
técnica das diversas linhagens disponíveis
no mercado atualmente. E em atividade, de
forma independente, somos uns dos últimos
profissionais que oportunamente têm manejado, nestas últimas três décadas, desde
aves clássicas da Hubbard e da Rezende, até
as linhagens de conformação como Ross e
Cobb, entre outras. Hoje também construímos, junto ao corpo técnico de diversas empresas, capacitação de profissionais com trabalhos de análise de resultados zootécnicos.
O momento atual vem exigindo das empresas cada vez mais uma capacidade de
resposta imediata e eficaz aos seus problemas cotidianos e de mercado, e para isso a
necessidade de informações para a tomada
de decisão é eminente. Nesta conjuntura,
as ferramentas de Business Intelligence ganham relevância com as organizações, que
a cada dia vem buscando mais este modelo
de solução pois proporciona uma forma de
acumular dados para encontrar dados, principalmente por meio de consultas e análises.
Como você avalia a situação atual
do setor avícola em Minas Gerais, tendo
em vista os recentes problemas de embargos da União Europeia?
Não vejo reflexos negativos ainda para
pontuá-los de forma evidente. O setor mineiro tem uma avicultura muito particular, prin-

cipalmente no mercado interno com nichos
específicos. As empresas que exportam no
estado também estão consolidadas do ponto
de vista comercial, mas de alguma forma, se
as marolas negativas destes embargos as alcançarem, seguramente encontrarão mecanismos alternativos para escoarem seus produtos
de forma competitiva.
Quais são as perspectivas para o futuro da avicultura em Minas e no Brasil?
Sempre otimista quanto ao futuro do segmento avícola no Brasil, haja visto que possuímos uma avicultura forte e consistente.
Momentos ruins teremos sempre. Nestes 27
anos em que tenho testemunhado as crises,
elas passaram e crescemos muito a cada fim
de ciclo. E nos tornamos cada vez mais fortes, seja do ponto de vista estrutural quanto
de desempenho.
Em Minas Gerais não é diferente, conheço as empresas e, em suas particularidades,
todas estão de alguma forma se tornando
cada dia mais organizadas e focadas na busca pela excelência nos níveis produtivos e organizacionais, uma avicultura sólida, robusta
e estruturada, seguramente pronta para os
desafios do presente e futuro.
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movimentação de profissionais
Período de 28 de março de 2018 a 24 de abril de 2018.
Inscrições Primárias
Médicos(as) veterinários(as) nº:
19021
Mauro Liberato de Azevedo Neto
19024
Amanda Pereira dos Anjos
19029
Rafaela Assis E Silva
19033
Jessica Moraes Ferreira Das Chagas
19044
Simone Souza Rios
19046
Paula Torre Leao Vieira
19047
Thamirys Loureiro Cortez Moura
19048
Thiago Fernandes de Oliveira
19061
Isadora Oliveira Martins
19062
Thayza Rozalina Tomaz Zago
19066
Rosangela Leopoldino Carneiro
19067
Rafael Guimaraes da Silva Carvalho
19068
Paloma da Silva
19069
Lauriana Silva Amaral
19070
Felipe Antonio Cruz
19077
Ana Paula Castro Santos
19089
Marina Rosa Del Bianco
19090
Mariane Cristina Cardoso dos Santos
19091
Sillas Borges de Lima
19093
Giovana Ávila do Valle
19094
Renata Lima Caixeta
19095
Flavia Martins Pereira
19096
Carlos Eduardo Cintra Gouveia
19097
Aparecida Tatiane Lino Fiuza
19099
Lorenna Francys Santos
19101
Matheus Augusto Sales Amaral
19102
Murilo Vitor Nascimento
19104
Otavio Augusto Garcia Alves
19105
Pamela Roberta de Souza Silva
19106
Tamis Marcio Ferreira Rodrigues
19107
Roberta Torres de Melo
19109
Rodrigo Ferreira Rodrigues
19110
Raissa da Silva Batista
19112
Jaqueline da Silva Carvalho
19113
Camila do Parto Vieira Monteiro
19118
Nívia de Assis Dias
19120
Úrsula da Rin de Sandre
19121
Luiza Amabili Tovazzi Silveira
19122
Giovana Chaves Cincoetti
19125
Kellen Maria Rodrigues
19126
Camilla Nunes dos Santos de Oliveira
19130
Morgana Pires Pimenta E Santos
Zootecnista(s) CRMV-MG n°:
2129/Z
Keila Stefani Barbosa
2240/Z
Diego Pereira Vaz
2241/Z
Carlos Henrique Schneider Junior
2242/Z
Rafael Fernando Oliveira Guerra
2243/Z
Gustavo de Souza
2244/Z
Bruna Lacerda Machado
Inscrições Secundárias
Médico(a) veterinários(a) nº:
19025/S
Fabiane Zanchin
19059/S
Rebecca Anne Arrant
19083/S
Fabio Perussolo de Oliveira Dias
19085/S
Fernando Sarto Neto
19127/S
Janine Cavalcante do Carmo
19129/S
Charles Soares Rego
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19132/S
19134/S
19136/S
19137/S

Amanda Rodrigues D’Agostino
Jovani Luis Lopes de Oliveira
Carlos Eduardo Santos
Bruno Vilela Pereira

Transferências Recebidas:
Médicos(as) veterinários(as) nº:
3516
Sonia Rolim Reis
8964
Fabio Renato Rodrigues Taroco
13154
Flavia Mattos Drummond Oliveira
14535
Daniel Antunes Pousa Faria
17098
Leonardo Brega Resende
19018
Camila Franzini Volsi
19022
Carinna Duarte Louzada
19084
Raquel Rodrigues Costa Mello
19086
Tiago Auad da Fonseca Reis
19114
Helena Marilia Passos de Castro
19115
Humberto Vinicius Faria da Cunha
19128
Jessica Louise Souza Rocha
19131
Karen Soler de Oliveira
19133
Regina Silva dos Santos
19135
Julie Rigon Rodrigues
Reinscrições
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:
1946
Wismar Ferreira de Castro
6578
Virginia Ivone Fernandes da Silva
6680
Fabricio Reis Pereira
16764
Felix Ribeiro dos Santos
16897
Erica Barbosa da Silva Tavares Cruz
Zootecnista CRMV-MG n°:
1415/Z
Alex Amaral de Pinho
Inscrições Provisórias Primárias:
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:
19019
Nathana Beatriz Martins
19020
Hercules Borges Toledo
19023
Anna Laura Alves dos Santos
19026
Bianca Sousa Lopes de Oliveira
19027
Domingos Lollobrigida de Souza Netto
19028
Damiana Alves Almeida Rangel
19030
Rafaela Aparecida Violete Silva
19031
Juliana de Morais Silva
19032
Guilherme Martins Faria Castelo Branco
19034
Janaina Geralda Vieira Lage
19035
Marina de Castro Xavier
19036
Patricia Carlos de Aguiar
19037
Diego Clemente Goulart
19038
Igor Vieira Moreira
19039
Larivane Assis Porfirio
19040
Lucas Jose Maia Reis
19041
Laura Esther Lopes Duque
19042
Mauri Junior Rodrigues
19043
Luiz Felipe Moura de Sousa
19045
Renato Moreira da Silva
19049
Jessica Ruiz Pereira
19050
Maria Leticia Vasconcelos Caixeta
19051
Gianna Fonseca Pezzini
19052
Maria Julia Figueiredo Ferreira
19053
Yasmin Tereza Cardoso Queiroz Silva
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19054
19055
19056
19057
19058
19060
19063
19064
19065
19071
19072
19073
19074
19075
19076
19078
19079
19080
19081
19082
19087
19088
19092
19098
19100
19103
19108
19111
19116
19117
19119
19123
19124

Otavio Almeida Lino de Paula
Fabiana Cardoso Marques Alves
Joao Paulo Vieira Rodrigues
Lys Roberta Soares Pereira
Paulo Henrique de Oliveira
Jessica Galvão de Oliveira
Ana Paula Lourenco Macedo
Isabel Cristina Correa Luz
Thais Moura Dias
Pablo Rubio Merelo de Morais
Erick Pimenta Carlos
Marco Tulio Pereira Alves
Flavia Ferreira Braga de Sousa
Crisleiy Paula da Silva
Clarice Cristine Vieira E Silva
Thiago Venturim Cremasco
Pamella Felipe Silva Benevides
Jonara Fernandes de Souza
Vinicius Brandao Mendes
Leandro Marafelli de Paiva
Jose Gustavo Pinheiro Alves
Henrique Germano Goncalves
Thais Aparecida Ferreira da Silva
Laura Christina Soares Costa
Lorraine Gabriela dos Santos Faria
Natalia Saraiva Rodrigues da Cunha
Thais Ferreira de Sousa
Leandro Queiroz da Silva
Andre Luiz Goncalves Tolomeu
Isabella de Souza Sampaio
Tulio Santos de Paula
Juliana Barbosa Ramos de Oliveira
Luiz Filipe Mafra

Transferências Concedidas
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:
4200
Yolanda Christina de Souza Loyola
6318
Lara Macedo Bonfim
6470
Marilu Martins Gioso
8244
Ana Paula Menici
12271
Luan Gavião Prado
12520
Mariana Brettas Silva
12914
Natalia Cristina de Oliveira Ribeiro
13069
Vinicius Herold Dornelas E Silva
13080
Thales de Lima Silva
14479
Lucas Volnei Schneider
15056
Fernanda Torres Kozuki
15529
Adriano Honorato Freire
16201
Thiago Caldeira de Oliveira
16321
Raquel Cavalcante dos Santos
16334
Danilo Manzini Macedo
16407
Yuri Luppi Pimentel
17271
Amanda Aparecida Gaia
17562
Marcio Jose Ribeiro Cunha
17652
Alex Ferreira Mendes
17961
Yame Miniero Davies
18007
Danilo Teodoro de Lima
18175
Carlos Cassiano Neto

