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Ano IV - n. 65
Setembro de 2013

Boletim Informativo do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais

Palavra do Presidente
Caros Colegas,
Em setembro comemora-se o Dia do Médico Veterinário. As ações de marketing profissional realizadas pelo CRMV-MG, em comemoração a esta data, chegaram a mais de
20 milhões de pessoas de diferentes classes
sociais, por meio de rádio, jornais, revistas
e mídias sociais. As mensagens alusivas às
atividades exercidas pelos profissionais da
Medicina Veterinária, em benefício dos animais e da sociedade, foram levadas aos mais
distantes municípios destas Minas Gerais.
Estamos presentes no dia a dia da sociedade
e todos precisam saber reconhecer isto. Estas
ações fazem parte da política de valorização
e respeito profissional do CRMV-MG.
Como em anos anteriores foram homenageados 20 médicos veterinários - Destaque
2013. São colegas atuantes nas mais diversas

áreas de atividades profissionais, nas mais
diferentes regiões do estado de Minas Gerais. Demos ampla divulgação em nossos
veículos de comunicação e todos os agraciados foram por indicações das sociedades, associações de profissionais, instituições de
ensino e órgãos públicos.
A todos os profissionais que foram Destaque
2013 nossos cumprimentos e a satisfação de
poder homenageá-los. Aos colegas que comemoraram o “jubileu de ouro” nossa gratidão
pelos 50 anos dedicados à Medicina Veterinária. Este ano duas justas homenagens especiais foram concedidas. O histórico de vida
dos homenageados mostra o quanto contribuíram e ainda contribuem para o processo
formação de profissionais de Medicina Veterinária em nosso país.
O CRMV-MG, ao realizar estas homenagens, homenageia também todos os médi-

cos veterinários e médicas veterinárias de
Minas Gerais que, no seu dia a dia, atuando
com ética e competência, valorizam e engrandecem a nossa profissão. Nossos parabéns todos!
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747 • Presidente

Entrega de Carteiras

86 profissionais regularizados em setembro
Em setembro de 2013 foram cadastradas
duas inscrições para profissionais da Zootecnia, 73 para Médicos Veterinários, duas
inscrições provisórias, seis reinscrições, duas
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transferências e três inscrições secundárias,
totalizando 86 carteiras entregues. As fotos
das solenidades de entrega de carteiras podem ser visualizadas em nossa página do

Facebook. O CRMV-MG felicita a todos os
novos profissionais e deseja sucesso em suas
carreiras.
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CRMV-MG celebra o Dia do Médico Veterinário em evento
O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais (CRMV-MG) reuniu cerca de 200 pessoas no dia 06 de setembro, no espaço CREA Cultural, em
Belo Horizonte para a solenidade de comemoração do Dia do Médico Veterinário. Na oportunidade, foram premiados 30 profissionais, dos quais 20 indicados
por mérito no exercício da Medicina Veterinária e 10 por estarem completando 50 anos de profissão. Foram condecorados, ainda, dois destaques no segmento
educação. Estiveram presentes médicos veterinários, conselheiros do CRMV-MG e familiares. Dentre as autoridades, o Dr. Rodrigo Grilo, deputado federal do
PSL; Carlyle Coelho, representante do prefeito Márcio Lacerda e diretor da Fundação Zoobotânica; Dr. José Aurélio, diretor da Escola de Medicina Veterinária da
UFMG; Thales Fernandes, representante do secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais e diretor técnico do Instituto Mineiro de
Agropecuária e o presidente da Anclivepa Minas, Bruno Divino. O evento foi marcado pelo reencontro de vários professores e ex-alunos, pela união dos profissionais e seus familiares e também pela responsabilidade de valorizar cada vez mais a profissão de Médico Veterinário. Conheça os homenageados:
Destaque na Profissão:

Dr. Aloísio da Silva Pinto

Dr. Alysson Rodrigo Lamounier
Coordenador do Curso de Veterinária

Na foto, representante
do homenageado

Dr. Antônio Cândido Cerqueira Leite

É professor adjunto na Universidade
Federal de Viçosa, na área de Farma-

da PUC Minas Betim, Professor nesta

Dr. Anapolino Macedo de Oliveira

Médico veterinário da Embrapa Gado

cologia Veterinária. Possui vasta expe-

Universidade desde 2003. Atuou ativa-

riência na área de Farmacologia, com

mente no atendimento clínico e cirúr-

Fiscal Federal Agropecuário do Minis- de Leite, em Coronel Pacheco. Possui extério da Agricultura, Pecuária e Abas- periência na área de Medicina Veterinária,

ênfase em Farmacocinética, atuando,

gico a pequenos animais, no hospital

sobretudo com os temas: osteoporose,

veterinário da PUC Minas, como tam-

dexametasona, atorvastatina cálcica,

bém em clínicas veterinárias da região

fraturas e alendronato de sódio.

metropolitana de Belo Horizonte.

Ribeiro

tecimento, onde atua como responsá- com ênfase em reprodução, sanidade e
vel pelo Laboratório de Diagnóstico de clínica animal, atuando principalmente
Doenças Virais do Lanagro, em Pedro nos segmentos de controle reprodutivo,
controle sanitário, parasitologia veteriLeopoldo-MG.
nária, tuberculose e brucelose bovina.

Dr. Ciro Bueno Procópio

Dr. Daniel Ananias de Assis Pires

Dr. Edmundo Benedetti

Médico veterinário da Secretaria de

Coordenador e Professor do Curso de

Professor voluntário dos Programas de Professora da Escola de Veterinária da

Dra. Eliane Gonçalves de Melo

Saúde – Vigilância Sanitária, na Prefei-

Medicina Veterinária das Faculdades Uni-

Pós-graduação da Faculdade de Medici- Universidade Federal de Minas Gerais

tura Municipal de Varginha. Possui

das do Norte de Minas. Professor e Inte-

na Veterinária e Zootecnia da Universi- desde 2000. Pioneira, junto à sua equi-

grande experiência em setores contro-

grante do Corpo Docente permanente do

dade Federal de Uberlândia; da FAZU pe, nos estudos relacionados à neu-

lados pela vigilância sanitária e vários

Mestrado em Zootecnia da Universidade

em Uberaba e da DiDatus Pós Gradua- rologia, trauma medular, neuroprote-

trabalhos publicados nesta área.

Estadual de Montes Claros. Possui experi-

ção de Curitiba. Possui experiência na ção, células tronco e artroscopia. Pos-

ência na área de Zootecnia, com ênfase em

área de Zootecnia, com ênfase em Avalia- sui experiência em Clínica Cirúrgica

Nutrição e Alimentação Animal.

ção de Alimentos para Animais.

Animal e Anestesiologia.
Dr. Frederico Cunha Mendes

Dr. Emírcio Araújo Quintão

É diretor presidente do Instituto de

Fundador da CLIVET Clínica Vete-

Estudos Avançados em Veterinária

rinária, com unidades em Timóteo,

José Caetano Borges, gestor do Hos-

Coronel Fabriciano e Ipatinga. Atua

pital Veterinário de Uberaba, sócio

na área de clínica, cirurgia geral e

e diretor administrativo da empresa

ortopédica de pequenos animais.

Multigen. Possui experiência em Medicina Veterinária com ênfase em
Reprodução Animal.

2

CRMV-MG COM VOCÊ

CRMV COM VOCE N65_Layout 1 10/21/13 3:16 PM Page 3

Médicos Veterinários Destaque 2013

Dr. Geraldo Eleno Silveira Alves

Dr. Henrique Ribeiro Alves de

Dra. Ivana Maria de Carvalho Siqueira

Professor adjunto da Universidade Fede-

Resende

Coordenadora do Curso de Medicina Santos

ral de Minas Gerais. Credenciado como

Professor de Anatomia Veterinária na

Veterinária da Faculdade Presidente An- Responsável técnico por granjas na região

orientador no mestrado e doutorado em

Universidade Federal de Lavras. Foi o

tônio Carlos, de Conselheiro Lafaiete, de Pará de Minas, Bom Despacho e Es-

Ciência Animal, na Escola de Veterinária

primeiro professor do corpo docente do

UNIPAC Lafaiete, onde é também do- meraldas. Desde 1992, presta serviços de

da UFMG. Possui experiência como pa-

Departamento de Medicina Veterinária,

cente e atua como responsável Técnica e vendas e assessoria técnica na Vaccinar -

lestrante em cursos e workshops no Brasil

onde está desde 1993. Atua nas áreas de

Consultora de Programas de Qualidade. Nutrição e Saúde Animal. Foi membro da

e no exterior; coordenador de eventos

ensino, pesquisa e extensão, sendo o res-

Diretoria e do Conselho Técnico da As-

acadêmicos e científicos; consultor em

ponsável pela implantação do Grupo de

sociação de Avicultores de Minas Gerais

agências de pesquisa e revistas científicas

Educação Tutorial do Curso de Medici-

e já atuou em várias empresas do setor de

e editoriais.

na Veterinária da UFLA.

insumos de rações e produção avícola.

Dr. Omar José Carazza Ribeiro

Dra. Raquel Ribeiro Dias Santos

Dr. Rodolfo Malago

Responsável técnico pelo Plano Nacio-

É professora do Centro Universitário de

Coordenador do curso de Medicina Vete- Técnico Responsável pelo laboratório

nal de Sanidade dos Equídeos no Serviço

Formiga. Possui experiência na área de

rinária no Centro Universitário de Ita- Inova Biotecnologia Saúde Animal, em-

de Saúde Animal da Superintendência

alimentos com ênfase em inspeção e tec-

jubá. Atua há onze anos na área de Clínica presa que atua na produção de vacina

Federal de Agricultura de Minas Gerais.

nologia de leite, carnes e derivados, ges-

de Pequenos Animais.

Atuou no Ministério da Agricultura,

tão da qualidade, responsabilidade téc-

Pecuária e Abastecimento em várias á-

nica e no âmbito de parasitologia.

reas: Leite, Pescado e Sanidade Equídea.

Dr. Marcilio Azevedo Moreira dos

Dr. Sérgio Luiz Freitas Balsamão

contra a febre aftosa. Na Escola de Veterinária da UFMG, durante a bolsa de

“A educação continuada será

Aperfeiçoamento do CNPQ, participou

um bem maior no futuro”

da produção de antígenos virais para

Participou da equipe de elaboração de

Francis Flosi, diretor

Normas Sanitárias para Anemia Infec-

do Instituto Qualittas

kits diagnósticos em várias enfermidades animais.

ciosa Equina e Mormo.
“O evento é uma celebração do exercício da profis-

Dra. Talita Leal Chamone

são do médico veterinário e ressalta o motivo pelo

Coordenadora de Vigilância de Fatores de Riscos não Biológicos

qual nossos colegas a exercem: o bem estar da so-

da Diretoria de Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado de

ciedade”

Saúde de Minas Gerais, SES-MG. Ao longo da sua carreira em

Nivaldo da Silva, presidente do CRMV-MG

prol do serviço público, se dedicou a honrar a profissão de
médica veterinária na saúde pública mineira, por meio de sua

“A comemoração é muito importante para toda a

atuação na vigilância e controle de doenças no estado.

sociedade, pois o médico veterinário tem grande
valor exatamente na fiscalização de todos os alimentos que nós consumimos. Eu acredito que o

Dra. Valéria Maria Andrade Almeida

médico veterinário tende a ser valorizado cada

Atua na gerência de Defesa Sanitária Animal do Instituto

vez mais”

Mineiro de Agropecuária e é coordenadora do Programa Es-

Rodrigo Grilo, deputado federal

tadual de Sanidade Equídea. Possui experiência em assistência
médica a equídeos, tendo atuado durante 10 anos nessa área,
em exposições nacionais de cavalos de raça ocorridas no Parque de Exposições Bolivar de Andrade, em Belo Horizonte.
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“Sou de corpo e alma, médica veterinária”
Eliane Gonçalves, professora
da Escola de Veterinária da UFMG
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Destaque no incentivo à educação:
Prof. Francis Magno

Sr. Sylvio Miguel

Professor pelo Instituto Qualittas de

Nome referência na Medicina Veteri-

Pós Graduação em Medicina Veteri-

nária. Aposentou-se por tempo de ser-

nária nas Universidades Castelo Bran-

viço na UFMG, aos 52 anos. Foi para

co/RJ, UNIGRAN/MS e UNIMAR/SP

UFV, onde atuou até os 72 anos e a-

e nos cursos de Ensino à Distância.

posentou-se novamente. Passados 10

Tem experiência em Clínica e Cirurgia

anos, tornou-se consultor na implan-

de Pequenos Animais e Animais Exóti-

tação dos laboratórios da UNIVIÇO-

cos e Marketing de Serviços Profissio-

SA, onde está até hoje.

nais. Pioneiro autor de dois livros de
Marketing Veterinário.

Homenageados por 50 anos de carreira:
Antônio Cataldo Filho • José Augusto Filho • Luiz Carlos
Campos • Luiz Gonzaga Melo Garcia • Luiz Henrique
Garcia Dias • Manoel de Oliveira e Silva Neto • Márcio
Vieira da Costa • Marco Jacques Magalhães • Walter
Azevedo Carvalho
Luiz Gonzaga Melo Garcia

Marco Jacques Magalhães

Valorização Profissional

CRMV-MG participa de eventos alusivos ao dia do
médico veterinário
Entre os dias 05 e 11 de setembro, o presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo da Silva e o chefe
do setor de Fiscalização, Dr. Messias Lobo, proferiram palestras sobre o exercício da Medicina
Veterinária para estudantes e profissionais em diversas instituições de ensino de Minas Gerais.
No dia 05 de setembro o presidente esteve em Lavras, onde falou para estudantes do 9º período
do Curso de Medicina Veterinária da UFLA, abordando os aspectos éticos do exercício profissional e o mercado de trabalho. No dia 09 de setembro, dia do médico
veterinário, esteve em Unaí, palestrando para alunos da FACISA e profisExpediente
sionais presentes, durante a Semana Acadêmica realizada pela instituição.
Em 11 de setembro, o prof. Nivaldo da Silva, o Dr. Messias Lobo e a profa.
Sueli Cristina de Almeida (Delegada Regional do CRMV-MG em UberPRESIDENTE
Prof. Nivaldo da Silva
lândia) realizaram palestras nas três instituições de ensino de Medicina
CRMV-MG Nº 0747
VICE-PRESIDENTE
Veterinária daquele município: UNITRI, UNIPAC e UFU. As palestras
Dra. Therezinha Bernardes Porto
sobre o exercício da Medicina Veterinária foram direcionadas a alunos e
CRMV-MG Nº 2902
SECRETÁRIA-GERAL
docentes.
Profa. Adriane da Costa Val Bicalho
CRMV-MG Nº 4331
No dia 09 de setembro a Dra. Therezinha Porto, vice-presidente do
TESOUREIRO
Dr. João Ricardo Albanez
CRMV-MG, acompanhada da Dra. Fernanda Ciolfi, do setor de fiscaliCRMV-MG Nº 0376/Z
zação do Conselho, participaram das comemorações do dia do médico
FOTOS
Arquivo CRMV-MG e banco de imagens
veterinário realizadas durante a Semana Acadêmica do Curso de MediciDIAGRAMAÇÃO
E DESIGN GRÁFICO
na Veterinária da UNIPAC-Lafaiete. Este evento contou com a parceria
Gíria Design e Comunicação
(31) 3222.1829
do programa de Educação Continuada do CRMV-MG.
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