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PALAVRA DO PRESIDENTE

Caros Colegas,

O Conselho Regional de Medicina Ve-

terinária de Minas Gerais é a casa do veteri-

nário e do zootecnista, a nossa casa. Neste

mês, especialmente, dos zootecnistas, que

têm seu dia comemorado em 13 de maio. O

CRMV-MG preparou uma programação es-

pecial para comemorar o Dia do Zootec-

nista deste ano. A data foi festejada com

campanha publicitária em jornais e rádios,

participação em eventos e realização da so-

lenidade de entrega de homenagens aos zoo-

tecnistas destaques.

A campanha de rádio foi veiculada en-

tre os dias 06 e 17 de maio, nas principais rá-

dios AM e FM dos municípios onde o Con-

selho possui Delegacia Regional e também

em Belo Horizonte e região metropolitana.

A homenagem impressa está publicada no

caderno Agropecuário, do jornal Estado de

Minas, do dia 12 de maio e no Jornal de U-

beraba do dia 13 de maio. Com esta campa-

nha, a expectativa é que 20 milhões de pes-

soas tenham sido alcançadas (segundo os ín-

dices de audiência dos jornais e rádios con-

tratados) e tenham tomado conhecimento so-

bre a Zootecnia e a importância do profis-

sional. 

Houve ainda a realização do II Semi-

nário da Zootecnia, entre os dias 15 e 16, na

sede do CRMV-MG, em Belo Horizonte, que

reuniu mais de 30 profissionais. Já no dia 16

ocorreu a solenidade de comemoração, opor-

tunidade em que foram feitas as homenagens

aos profissionais que se destacam na Zootec-

nia. Ação esta que muito nos alegra e engran-

dece, em virtude da importância de reconhe-

cer o trabalho realizado pelos zootecnistas

destas Minas Gerais. 

Ainda no mês de maio, este Conselho

realizou a 447ª Reunião Plenária Extraor-

dinária do CRMV-MG ocorreu no dia 06,

em Uberaba, durante a Expozebu 2014. Foi

mais uma oportunidade de aproximação

com os colegas. Estiveram reunidos direto-

res e conselheiros do CRMV-MG, além de

autoridades e profissionais da Medicina Vete-

rinária e Zootecnia. O encontro ocorreu nas

dependências do Hospital Veterinário da

UNIUBE. 

O CRMV-MG tem realizado as plená-

rias itinerantes com o objetivo de alcançar

uma maior aproximação com profissionais

que estão no interior do estado, bem como

compreender as necessidades dos mesmos

no âmbito da Veterinária e da Zootecnia. Em

março o encontro ocorreu no município de

Passos. Fique atento às datas dos eventos e

participe da Plenária de sua região. Afinal, o

Conselho é de todos nós!

Atenciosamente,

Prof. Nivaldo da Silva

CRMV-MG nº 0747

Presidente
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Evento celebra profissão
A comemoração do Dia do Zootec-

nista realizada pelo CRMV-MG reuniu cer-

ca de 70 pessoas no Auditório do CREA Mi-

nas, no dia 16 de maio. A solenidade contou

com a presença de profissionais homena-

geados, familiares, autoridades e lideranças

do agronegócio, além de membros do CR-

MV-MG.

Durante o discurso de abertura do e-

vento, o professor Nivaldo da Silva, presi-

dente do CRMV-MG, manifestou sua ale-

gria em homenagear os profissionais desta-

ques. “Os homenageados foram seleciona-

dos criteriosamente, baseados no reconheci-

mento da contribuição profissional ao lon-

go de suas carreiras”. 

Também compareceu ao evento o se-

cretário de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, André Merlo, que defendeu o

agronegócio como um dos mais concretos pi-

lares da economia brasileira. Segundo o se-

cretário, “nós somos um país agrícola, agrope-

cuário. Minas é um espelho do Brasil”. 

Para o Dr. João Ricardo Albanez, te-

soureiro do CRMV-MG, o evento não con-

siste somente em uma oportunidade de pres-

tigiar os zootecnistas, mas de reforçar a im-

portância da união, da contribuição e do

aprendizado.  

Diversas autoridades que não puderam

comparecer enviaram suas mensagens, como

o governador do Estado, Alberto Pinto Coe-

lho e a presidente da Confederação Nacional

da Agricultura e Pecuária, senadora Kátia A-

breu.  Dentre os presentes, estava o deputado

federal Dr. Grilo.
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Confira quem foram os zootecnistas Destaque 2014 

Alexandre Leite Pereira

Mestre em Produção Animal pela Universidade Federal de Viçosa. Possui MBA em Gestão Empresarial pela

Fundação Getúlio Vargas. Atuou como professor assistente na EDUCAMPO e prestou assistência técnica e

gerencial a produtores de bovinos de corte. Atualmente é consultor de indústrias de rações em Minas Gerais e

coordenador de cursos no CPT Cursos Presenciais.

Bruno de Barros Ribeiro de Oliveira 

Bacharel em Zootecnia com ênfase em nutrição e produção de ruminantes de médio e grande porte pela Uni-

versidade Federal de Lavras. Possui MBA em Gestão do Agronegócio pela ESALQ e Pós-Gradução em Gestão

de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Atua a dez anos como produtor rural, criador e selecionador de

genética de ovinos. Bruno é atualmente coordenador do Programa de Regionalização de Frigoríficos e do Pro-

grama Minas Carne na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Eduardo Pimenta Peres 

Possui especialização em Administração de Empresas, Administração Rural, Manejo e Adubação de Pastagens.

Além de MBA em Administração de Negócios e mestrado em Produção e Nutrição de Ruminantes. Atualmente

é Gerente Comercial do Grupo Matsuda em Minas Gerais, atuando a campo com visitas e empresas

agropecuárias para planejamento e execução de projetos de pecuária de corte e leite. Eduardo é também é

pecuarista na Fazenda Santa Maria, atuando com produção de leite e produção de animais.

José Jacinto Júnior

Cursou Zootecnia na FAZU, em Uberaba. Possui especializações em Administração Rural e Julgamento das raças

zebuínas. Em sua experiência profissional, atuou como produtor de leite orgânico, diretor do sindicato dos pro-

dutores rurais de Ituiutaba, consultor de fazendas em vários estados brasileiros e ocupou outros cargos. Foi con-

sagrado como jurado efetivo de bovinos das raças Zebuínas, Girolando e Santa Gertrudis em exposições

agropecuárias no Brasil e no exterior. José Jacinto é hoje membro do Conselho Deliberativo Técnico do Girolando.

Luciano de Melo Moreira 

Graduado pela Universidade Federal de Viçosa, mestre e doutor na área de Forragicultura e Pastagens por esta

instituição. Possui experiência como professor na Faculdade de Estudos Superiores de Minas Gerais e no Colégio

e Pré-vestibular Impulso. Atua como agente de fiscalização na Prefeitura Municipal de Sete Lagoas; consultor téc-

nico em bovinocultura de corte, forragicultura e pastagens e é também produtor rural na Fazenda Vargem Grande.

Nivaldo Vieira Caixeta*

Graduado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em São Paulo, no ano de 1980. Possui pós-

graduação na área de defesa de alimentos, tendo contribuído profissionalmente nesta área há cerca de 30 anos.

Atualmente é membro do Conselho de Desenvolvimento de Meio Ambiente e presta serviço ao Instituto

Mineiro de Agropecuária.

Paulo Guilherme Furtado 

Zootecnista graduado pela Escola Superior de Agricultura de Lavras. Tem experiência profissional no ramo da

suinocultura, genética e nutrição, tendo atuado no centro-oeste e sudeste. Desde 1996, atua como Consultor

Ambiental, prestando serviço para a realização de Estudos de Impacto Ambiental e visando a regularização

ambiental dos empreendimentos.

*Representado pelo Dr. Adauto Barcelos.
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Robson Hélen da Silva 

Graduado em Zootecnia pela Universidade Federal de Lavras, mestre e doutor pela mesma instituição. Atual-

mente é Professor da Escola Agrotécnica Federal de Barbacena. Tem experiência na área de Zootecnia, com ên-

fase em Nutrição e Alimentação Animal. Atua principalmente nos seguintes temas: Ovino, Raça Santa Inês,

Exigência nutricional e Nutrição de ruminantes.  

Sigismundo Fassbender de Rezende Júnior

Zootecnista formado pela Universidade Federal de Alfenas, em 2005. Natural de Governador Valadares, tra-

balhou no corpo técnico da Associação dos Criadores de Cavalo Mangalarga Marchador.  Atua como gerente

da linha de produtos equinos da Guabi desde 2010. 

Destaque Nacional - Luiz Cláudio de Souza Paranhos Ferreira 

Natural do Rio de Janeiro, Luiz Cláudio Paranhos, é neto de agricultor e acompanhou desde cedo o trabalho

do pai com a pecuária seletiva, após a aquisição das primeiras matrizes de gado Nelore, na década de 70. Com

o objetivo de acompanhar de perto o trabalho de seleção na recém-adquirida fazenda Japaranduba de Minas,

na década de 80, mudou-se para Uberaba/MG, formou-se em Zootecnia pela FAZU e fez especialização em

Agronegócio (MBA pela Fundação Getúlio Vargas). Na Japaranduba Fazendas Reunidas, localizadas em Ubera-

ba/MG e Muquém do São Francisco/BA, se dedica à seleção das raças Nelore, Nelore Mocho e Brahman. Tem

uma trajetória de dedicaç ão à Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), onde foi diretor. Foi mem-

bro do Conselho Deliberativo Técnico da ABCZ (Raça Nelore), desde 2004, e coordenador da ExpoGenética e

da ExpoZebu. É  Presidente da ABCZ desde 2013.

Alexandre Luiz Siqueira de Oliveira*

Graduado em Zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Mestre e doutor pela mesma Instituição. Atualmente é Fiscal Agropecuário na área de insumos pecuários

no MAPA em Minas Gerais.

*Impossibilitado de comparecer ao evento.

Homenageados juntamente com a diretoria do CRMV-MG



O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais (CRMV-MG), autarquia federal criada pela Lei nº 5.517, de

23.10.1968, para fiscalizar o exercício da profissão de Médico Veterinário e da profissão de Zootecnista,  nos termos da Lei nº 5.550, de

04.12.1968, em cumprimento à Decisão prolatada no Processo Ético-Profissional nº 04/2011,

no qual figura como Denunciante o Senhor RONALDO PINTO FERRAZ, e como Denunciado

o Médico Veterinário DANIEL RIBEIRO E RIBEIRO – CRMV-MG nº 9356 “S”, serve-se do

presente para aplicar ao DENUNCIADO a penalidade de Suspensão do Exercício Profissional

pelo prazo de 90(noventa) dias, nos termos da alínea “d”, do artigo 33, da Lei nº 5.517, de 23

de outubro de 1968, por ter ficado comprovado a infração disciplinar aos artigos 1º; 6º - incisos

X e XI; e 13 – incisos IX, XV e XIX, do Código de Ética do Médico Veterinário, aprovado pela

Resolução nº 722, de 16 de agosto de 2001, do egrégio Conselho Federal de Medicina Veteri-

nária (CFMV), com a agravante prevista no artigo 39 - inciso I deste

mesmo Código, e, ainda, pela aplicação ao DENUNCIADO, pelo fato

de ser reincidente, da Multa pecuniária no valor de R$6.000,00(seis

mil reais), de  acordo com o disposto no artigo 42 do citado Código,

combinado com o § 4º do artigo  5º da Resolução nº 682, de 16 de

março de 2001, de acordo com a alteração feita pelo artigo 2º da Re-

solução nº 961, de 27 de agosto de 2010, tudo de conformidade com

a DECISÃO prolatada na Sessão Especial de Julgamento realizada no

dia 19 de abril de 2013, tendo o egrégio Conselho Federal de Medi-

cina Veterinária (CFMV) negado provimento ao recurso do DE-

NUNCIADO, por unanimidade, conforme Acórdão nº 04, de 12 de

fevereiro de 2014. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Belo Hori-

zonte, 4 de junho de 2014.

Méd. Vet. NIVALDO DA SILVA

CRMV-MG nº 0747 • Presidente 
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Expediente

CONSELHO ATIVO

Expozebu na agenda do CRMV-MG
O Conselho marcou presença na edi-

ção deste ano da Expozebu. Com um stand

de 50 metros o CRMV-MG destacou a impor-

tância da Medicina Veterinária e da Zootec-

nia para a sociedade e para o agronegócio

brasileiro, além de ter sido marcado como

oportunidade de aproximação e valorização

dos profissionais. No período de 03 a 10 de

maio, dentre as comemorações do Dia do

Zootecnista, o stand contou com a partici-

pação especial de três zootecnistas que com-

põem a diretoria do Conselho: João Ricardo

Albanez (tesoureiro), Adauto Ferreira Bar-

celos (conselheiro) e Antônia Ribeiro (con-

selheira).

Para Albanez, a iniciativa do CRMV-

MG em participar do evento com stand foi

muito relevante. "Foi ótima oportunidade,

que proporcionou uma maior aproximação

do Conselho tanto com os profissionais

quanto com o setor produtivo. Certamente

é uma experiência que deve se repetir nos

próximos anos", destacou.

Albanez coordenou as atividades do

stand do CRMV-MG durante a Expozebu,

juntamente com o conselheiro Renato Sam-

paio, professor da UNIUBE.   

Diretoria e conselheiros do 
CRMV-MG na Expozebu


