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Palavra do Presidente
Prezados colegas,
No mês de maio comemoramos o dia
do Zootecnista. A comemoração desta data é
motivo de grande satisfação para toda uma
categoria profissional que cada vez mais é reconhecida e valorizada por todos os brasileiros. Comparada com outras profissões, a Zootecnia é uma profissão relativamente nova em
nosso país, pois só há exatamente 47 anos atrás
foi criado o primeiro Curso de Zootecnia no
Brasil, no dia 13 de maio de 1966. A profissão
foi regulamentada pela Lei nº 5550, de dezembro de 1968.
O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais (CRMV-MG), presta homenagens aos zootecnistas de Minas

Gerais, que se destacaram no exercício da
profissão. Dez zootecnistas são homenageados, não só por seus méritos pessoais e profissionais que muito contribuíram para o engrandecimento da profissão, mas também pelos seus valores humanos, exemplos para toda a sociedade dos zootecnistas de nosso País.
O CRMV-MG é o único Conselho que
homenageia tantos profissionais da Zootecnia, por entender que graças à determinação
e, principalmente, ao trabalho realizado pelos colegas zootecnistas espalhados por este
país, esta profissão está ocupando o lugar
que lhe cabe diante de toda a nossa sociedade, sendo valorizada e respeitada por todos.
Parabéns aos homenageados. Parabéns
aos zootecnistas destas Minas Gerais!

Atenciosamente,

com a presença de dois médicos-veterinários que
estavam disponíveis para esclarecer as questões
do público. Os doutores Isaac Albuquerque (CFMV) e Rogério Donatti (MG) foram os voluntários que responderam as dúvidas da população.
Os dois profissionais estiveram à disposição também para conversar com os interessados sobre os
animais, suas peculiaridades e curiosidades. Junto a eles animadores infantis distribuíram cartilhas, passaram o dia contando histórias especiais

que abordam o tema, distribuíram balões em
formatos especiais e realizaram pintura no rosto
das crianças. Foram mais de 300 crianças atendidas! Sementes para um futuro com respeito aos
animais selvagens!
O CRMV-MG agradece e parabeniza o
médico veterinário Dr. Rogério Venâncio Donatti
(CRMV-MG nº8918 ) pela sua brilhante participação neste gesto de cidadania e de amor pelos
animais silvestres.

Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente

Acontece

Ação Global
No sábado, dia 18 de maio, o CRMV-MG,
em ação conjunta com o CFMV, participou do
projeto Ação Global – fruto de uma parceria entre
a Rede Globo e o SESI. Este ano, o tema foi o Combate ao Tráfico de Animais Selvagens, que marca o
45º ano de atividade do Sistema CFMV/CRMVs.
Esta foi a primeira de uma série de mobilizações
que serão feitas no decorrer do ano.
O Ação Global aconteceu no bairro Novo Aarão
Reis e o estande do CFMV/CRMV-MG contou

ZOOTECNISTAS DESTAQUE 2013
No dia 17 de maio de 2013, o Conselho
Regional de Medicina Veterinária homenageou os dez zootecnistas que se destacaram,
em Minas Gerais, no ano de 2013. Estes profissionais foram indicados pelas representações
de classe, instituições de ensino, pesquisa e extensão. A seleção foi coordenada pelos profissionais da Zootecnia que integram a diretoria
e corpo de conselheiros do CRMV-MG, Além
dos homenageados e de seus familiares, vários
membros da diretoria e conselheiros do CRMV-MG estiveram presentes.
A solenidade também foi marcada pela
presença de várias autoridades, como o presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater), Sr. José
Ricardo Ramos Roseno, Prof. Walter Motta Ferreira, presidente da Associação Brasileira dos
Zootecnistas (ABZ) e o Dr. Antônio Samarão
Gonçalves, presidente do Sindicato dos Zootecnistas de Minas Gerais..
A homenagem foi caracterizada por discursos sobre o momento da profissão e expectativas futuras. A Zootecnia tem se destacado

na nova realidade mundial – principalmente
quando se pensa na qualidade dos alimentos
– e ações como o reconhecimento destes profissionais e a tentativa de evidenciar o ofício
auxiliam, a cada dia, na divulgação de uma
profissão tão importante para todos. O zootecnista João Ricardo Albanez, tesoureiro do CRMV-MG, saudou todos os profissionais e destacou a importância presente e futura da profissão no processo de desenvolvimento do nosso país. Em nome dos homenageados, o Prof.
Edenio Detmann, da UFV, agradeceu ao CRMV-MG a homenagem prestada à profissão e
aos colegas Destaque Profissional de 2013. Em
seu pronunciamento evidenciou os avanços da
Zootecnia como ciência e da profissão como um
todo, nos mais diversos campos de atuação profissional. Em nota, o prefeito de Belo Horizonte,
Márcio Lacerda, parabenizou os profissionais
homenageados. “O reconhecimento aos zootecnistas é muito importante, pois mostra que
os profissionais estão no caminho certo e que
suas ações estão, de fato, contribuindo para melhorar a vida na nossa sociedade. Parabéns e

sucesso a todos!", disse.
Finalizando o presidente do CRMV-MG,
Prof, Nivaldo da Silva, agradeceu a todos os
homenageados e seus familiares presentes ao
evento de comemoração do dia do Zootecnista. Manifestou que a homenagem aos colegas
zootecnistas é mais do que merecida, fruto de
um trabalho pela Valorização e Respeito profissional, duas das mais importantes bandeiras
da atual gestão do CRMV-MG.
Todos os agraciados receberam um bóton, uma placa e um certificado de Honra ao
Mérito, no qual foi enfatizado seu destaque na
profissão. Também foi oferecido, pelo Instituto
Qualittas, uma pequena recepção para as congratulações. Os homenageados foram: Carlos
Eduardo do Prado Saad, Claumi Pio Vilela
Junior, Clenderson Corradi de Mattos Gonçalves, Cristina Maria Lima Sá Fortes, Edenio
Detmann, Francisco Carlos Velasco, Helida
Christhine de Freitas Monteiro, Marcelo Rodrigues Martins, Rodrigo Afonso Leitão e
Thinouco Francisco Sobrinho.

Carlos Eduardo do Prado Saad é graduado em Zootecnia pela Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro (UFRRJ) e mestre pela Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). Foi Chefe da Seção de Nutrição da Fundação Zôo-Botânica de Belo Horizonte e consultor
da Fundação Parque Zoológico de São Paulo na área de Manejo Nutricional de Animais Selvagens.
Também atuou como responsável pela Área de Nutrição de Animais Silvestres da Sociedade de
Zoológicos do Brasil e como consultor do Grupo de Trabalho em Canídeos Silvestres (IBAMA). Possui
Doutorado em Ciência Animal pela Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) e pós-doutorado no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras (UFLA).
Foi Professor Adjunto da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) na área de
Criação de Animais Silvestres e, atualmente, é professor adjunto no Departamento de Zootecnia da
Universidade Federal de Lavras (UFLA), nas áreas de Manejo de Animais Selvagens em Cativeiro, Etologia de Animais de Produção e Bem-Estar de Animais de Produção e é chefe do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras (UFLA).
Claumi Pio Villela Junior é graduado em Zootecnia pela UNESP (Jaboticabal) e pós-graduado em Pecuária de Leite (Rehagro – Newton Paiva). Entre
1994 e 2003 foi técnico de registro e classificador oficial da Associação de Criadores de Gado Holandês de Minas Gerais. Atualmente, é gerente regional da Alta
Genetics, atuando na região Sudoeste do estado, com sede em Carmo do Rio Claro. É membro do Conselho Deliberativo técnico da Associação de Criadores de
Gado Holandês de Minas Gerais e do Colégio Brasileiro de Jurados de Pista da mesma associação. É também jurado desta raça no Brasil e produtor rural em
Conceição da Aparecida, Minas Gerais.
Clenderson Corradi de Mattos Gonçalves é graduado, mestre e doutor em Zootecnia pela Universidade Federal de Lavras. Trabalhou na área de Difusão e Transferência de Tecnologia na Empresa
de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG - Unidade Regional EPAMIG Sul de Minas), como
bolsista. Têm experiência na área de Zootecnia/Nutrição de Ruminantes com ênfase em aproveitamento
de resíduos agrícolas e alimentos alternativos para alimentação de ruminantes, minerais e misturas
múltiplas para bovinos à pasto e forragicultura. Na extensão, trabalhou como consultor em Fazendas
Comerciais nas áreas de forragicultura, alimentação e produção de bovinos de leite e corte. Atualmente,
trabalha como pesquisador da EPAMIG (Unidade Regional EPAMIG Sul de Minas) na área de bovinocultura e difusão e transferência de tecnologias, ministrando palestras, cursos e treinamentos para
produtores e extensionistas.
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Cristina Maria Lima Sá Fortes é graduada em Zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, possui
mestrado em Zootecnia também pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em Zootecnia pela FCAV/
UNESP, Jaboticabal, São Paulo.
Foi gerente técnico de nutrição de animais de estimação e assuntos regulatórios da Vaccinar Nutrição e
Sáude Animal entre os anos de 2007 e 2010.
Atuou como gerente técnico de nutrição de não-ruminantes e assuntos regulatórios na Soma Nutrição
Animal, entre os anos de 2010 e 2012.
Trabalhou como professora temporária do Instituto Federal do Sudeste Mineiro, Campus Rio Pomba, em
2012, e, atualmente, é professora adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Agrárias,
em Montes Claros, Minas Gerais.
Edenio Detmann possui graduação em Zootecnia, mestrado e doutorado em Nutrição de Ruminantes
pela Universidade Federal de Viçosa. Entre 2012 e 2013 realizou estágio de pós-doutoramento no Department
of Agricultural Research for Northern Sweden da Swedish University of Agricultural Sciences em Umeå, Suécia.
Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Viçosa, onde ministra disciplinas nas áreas de
análise de alimentos e experimentação animal para estudantes de graduação e pós-graduação em Zootecnia. É
pesquisador nível 1A do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e assessor
científico de diversas fundações de amparo à pesquisa e de periódicos nacionais e internacionais. Foi coordenador
do Curso de Graduação em Zootecnia da Universidade Federal de Viçosa entre 2006 e 2009. Entre 2011 e 2012
atuou como Editor Científico da Revista Brasileira de Zootecnia. É pesquisador do Instituto Nacional de Ciência
e Tecnologia de Ciência Animal (INCT-CA), no qual coordena a rede nacional de pesquisa em avaliação de alimentos. Atuou como orientador ou co-orientador em dissertações e teses, além de ter orientado diversos estágios
de pós-doutoramento, trabalhos de conclusão de curso. Figura como autor ou co-autor de 236 artigos completos
publicados em periódicos com corpo editorial, de 42 capítulos de livro e mais de 400 trabalhos publicados em
anais de congressos nacionais e internacionais, além de ser autor de um livro na área de análise de alimentos.
Francisco Carlos Velasco é zootecnista formado pela
FAZU (Faculdade Associadas de Uberaba), em 1979. Ingressou no quadro de funcionários da Associação Brasileira
dos Criadores de Zebu em abril de 1980. É membro do
Colegiado de Jurados das Raças Zebuinas desde 1987. Atualmente, desempenha o cargo de gerente técnico do Escritório Técnico Regional de Belo Horizonte (ETR-BHZ)
da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu.
Helida Christhine de Freitas Monteiro possui graduação em Zootecnia pela Universidade Estadual Paulista Júlio
de Mesquita Filho, mestrado e doutorado em Zootecnia pela
Universidade Federal de Viçosa. Atualmente é professora de
Educação Superior da Universidade Estadual de Montes Claros. Tem experiência na área de Zootecnia, com ênfase em
Forragicultura e Pastagens, atuando principalmente nos seguintes temas: Fisiologia de Plantas Forrageiras, Manejo de
Pastagens e Produção de Forragem.
Marcelo Rodrigues Martins graduou-se em Zootecnia, pela Universidade Federal de Viçosa, onde fez Mestrado
em Nutrição Animal. Tem especialização em Gestão com
ênfase em Negócios pela Fundação Dom Cabral.
Trabalha na Emater MG desde 1995, como técnico
local, dirigente de unidade básica e gerente regional, nas
regiões de Governador Valadares, Pirapora, Januária e Alfenas. Atuou na Coordenação Técnica em Bovinocultura no
Sul de Minas, em 134 municípios na região, acompanhando
o Programa Estadual de Gestão da Bovinocultura Leiteira
- Minas Leite., apoiando e acompanhando 150 propriedades, sendo a maioria de Agricultores Familiares.
Atualmente, coordena o Programa de Adequação Socioeconômica e Ambiental na SEAPA, com a missão
de difundir o programa por todo o estado de Minas Gerais.

CRMV-MG COM VOCÊ

3

ZOOTECNISTAS DESTAQUE 2013
Rodrigo Afonso Leitão é técnico em Agropecuária pela CEDAF/UFV, possui graduação em
Zootecnia pela Escola Superior de Agricultura de Lavras, Licenciatura pelo Programa Especial de Qualificação Docente do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, mestrado em Zootecnia pela
Universidade Federal de Lavras e doutorado em Ciência Animal pela Universidade Federal de Goiás.
Tem experiência na área de Zootecnia, com ênfase em Avicultura, Piscicultura e Nutrição. É revisor de
revistas e periódicos e foi professor do CEFET Rio Verde-GO entre 1995 e 2005, e do CEFET UberabaMG entre 2006 e 2009. Diretor de Ensino durante a implantação do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Ituiutaba (2009 e 2010). Foi coordenador geral de
Produção no Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), campus Uberaba de maio a novembro
de 2011. Diretor Geral do IFTM Campus Uberaba desde janeiro de 2012.

Thinouco Francisco Sobrinho é graduado em Zootecnia pela FAZU (Faculdade Associadas de Uberaba). Em 1979, ingressou no quadro técnico da ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu). Trabalhou
em vários estados da federação, implantando o SRG (Serviço de Registro Genealógico) e o PMGZ
(Programa de Melhoramento Genético das Raças Zebuínas) como responsável Técnico por 10 anos.
É membro do Colégio de jurados da ABCZ, pós-graduado em Julgamento das Raças Zebuínas com atuações
nas principais Exposições Agropecuárias do Brasil
e de alguns países da América Latina. É membro do
Conselho Diretivo Técnico da ABCZ à 28 anos.
Professor dos cursos promovidos pela ABCZ, de
noções morfológicas e práticas de julgamento das
Raças Zebuínas. É sócio Técnico da ABCZ e criador
da raça Nelore no estado de Goiás.
Atualmente é Técnico do SRGRZ (Serviço
de Registro Genealógico das Raças Zebuínas) na

Novos profissionais
No mês de maio foram entregues, no total,
151 carteiras para os novos profissionais inscritos no CRMV-MG. Em Belo Horizonte,
foram 76 carteiras entregues; em Juiz de Fora, 24; quatro em Montes Claros; 15 em Varginha e 32 em Uberlândia. Sejam todos bem-vindos! Sucesso e prosperidade a todos os
novos profissionais! As fotos das solenidades
de entrega de carteiras podem ser vistas em
nossa página do Facebook.
Acesse: www.facebook.com/CRMVMG.

ABCZ-SEDE em Uberaba, consultor e orientador
técnico do PMGZ.

Conselho Ativo

Defesa de mercado em concursos públicos para universidades
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O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais (CRMV-MG) é um órgão fiscalizador, mas também atua na defesa de mercado
das profissões da Medicina Veterinária e Zootecnia. Uma prova deste trabalho
foi a alteração do edital relativo ao concurso público da Universidade Federal
de São João Del Rey. Após a interferência do CRMV-MG o espaço dos médicos-veterinários voltou a ser garantido. O edital foi modificado e as inscrições
adiadas. O mesmo aconteceu em outras universidades como a UFMG e a
UFLA em recentes concursos, quando o Conselho defendeu a participação
de veterinários e zootecnistas. É o CRMV-MG lutando por mais respeito
profissional, sempre!
Muitas são ações do Conselho de Classe em defesa dos médicos veterinários e zootecnistas de Minas Gerais. Esta defesa se faz em busca da Valorização e do Respeito Profissional, independente de ser esta ou aquela categoria.
O CRMV-MG não coaduna com as injustiças e com o desrespeito à legislação
vigente que garante aos médicos veterinários e aos zootecnistas, atribuições que
são específicas. Nas palavras do prof. Nivaldo, presidente do CRMV-MG,
“temos que defender nossos espaços profissionais que foram conseguidos a
duras penas. Preocupa-nos o futuro das novas gerações de veterinários e zootecnistas neste mercado cada dia mais competitivo. Temos que preservar e lutar
por nossos direitos, como fazem todas as outras profissões regulamentadas.”
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