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PALAVRA DO PRESIDENTE
Caros colegas
Em maio tomou posse e teve início de suas
atividades, à frente do CRMV-MG, uma nova diretoria e conselheiros eleitos por mais de 82%
dos profissionais inscritos neste Conselho. Um
reconhecimento ao trabalho intenso realizado
nos últimos anos, em defesa da Valorização e do
Respeito Profissional, que mudou a forma como
os colegas vêm o seu Conselho de Classe. O
CRMV-MG desempenha sua missão de fiscalizar
o exercício profissional, conforme estabelecido
pelas leis nº 5517 e 5550, mas, sobretudo, nestes
últimos anos aproximou-se, mais dos profissionais e empresas inscritas na Autarquia, tornandose, cada vez mais, também o órgão representativo
dos profissionais da Medicina Veterinária e da
Zootecnia de Minas Gerais.
O tempo parece que corre rápido demais,
sem que possamos perceber. Esta falta de percepção acontece quando se trabalha de forma tão
intensa, como no Conselho. Compromissos
agendados, eventos de educação continuada, formaturas, palestras, entrevistas, despachos administrativos, reuniões dentro e fora do Conselho,
telefonemas, entre outras inúmeras atividades,
enfim, toda uma ação coletiva para honrar, da
melhor maneira possível, os compromissos assumidos. Diretores e Conselheiros dando o melhor
de seus esforços em prol dos médicos veterinários e zootecnistas que acreditaram em nossas

propostas de trabalho.
Quem acompanha as realizações do órgão
de classe, divulgadas neste Boletim Informativo
ou na página do CRMV-MG na internet, pode
testemunhar o grande número de ações desenvolvidas. Sem quantificar podemos dizer que,
com o maior rigor na fiscalização, houve considerável aumento do número de autuações e de
anotações de responsabilidade técnica, realizações de muitas ações voltadas para a valorização
e marketing profissional, abertura e julgamento
de processos éticos, alterações na Revista V & Z
em Minas que, pelo seu conteúdo técnico-científico, tornou-se uma revista exclusivamente de
Educação Continuada, edições do Caderno Técnico e do Boletim Informativo. Participamos da
maioria dos eventos promovidos para a Medicina Veterinária e para a Zootecnia em nosso Estado. Investimos muito em Educação
Continuada por acreditar que nossos colegas necessitam estar sempre atualizados para exercer
suas atividades. Realizamos convênios com entidades públicas e privadas que muitos benefícios
trouxeram às nossas categorias profissionais. O
Ministério Público foi acionado em diversos momentos para defender veterinários e zootecnistas
quando prejudicados no exercício profissional.
Acompanhamos atentamente a abertura de
novos cursos, preocupados com a qualidade do
ensino profissional, além de realizar encontros

com coordenadores de curso de Medicina Veterinária e da Zootecnia de Minas Gerais. Preocupados com o futuro, preparamos o CRMV-MG,
adequando sua estrutura administrativa para os
próximos anos, pois, o número de profissionais
e de empresas cresce de forma muito significativa. A estimativa é do ingresso de mais de 1000
novos veterinários e de 300 novos zootecnistas
por ano, no mercado de trabalho. Atualmente
são quase 16 mil médicos veterinários e mais de
2 mil zootecnistas inscritos no CRMV-MG.
Foram abertas novas unidades regionais
para aproximar ainda mais o CRMV-MG dos
profissionais e empresas que atuam no interior
do estado. Realizamos concurso público para aumentar a força de trabalho do CRMV-MG e também para atender determinações do Ministério
do Trabalho. Como mineiros ficamos constrangidos em ficar falando do que fazemos ou pretendemos fazer, pois este não é o jeito mineiro de
ser, mas gostaríamos de ressaltar que a Diretoria
e o Corpo de Conselheiros que assumiu este
CRMV-MG para a gestão 2015-2018 honrará
todos os compromissos assumidos.
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747 / Presidente

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

CRMV-MG promove campanha em comemoração ao Dia do Zootecnista
Mais uma vez o CRMV-MG investiu
na busca por uma maior valorização dos
profissionais da Zootecnia. Durante o mês
de maio, o Conselho promove a Campanha
em alusão ao exercício da profissão da Zootecnia, dentre os quais estão a veiculação de
spots em rádios da capital e do interior, publicações impressas nos principais jornais
do estado, além de divulgação em backbus
na capital.

CRMV-MG COM VOCÊ

Como parte das comemorações do
Dia do Zootecnista 2015, celebrado em 13
de maio, o CRMV-MG realizou nos dias 05
e 06 o III Seminário de Zootecnia, organizado pela Comissão de Zootecnia, durante
a ExpoZebu 2015, em Uberaba. Por fim, o
Conselho realizou no dia 22, a solenidade de
homenagem, na qual 11 profissionais que se
destacaram no exercício da profissão em
Minas Gerais foram homenageados.
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HOMENAGEM

Confira os zootecnistas que foram destaques no exercício da profissão em 2015
Adriano Geraldo
Adriano Geraldo é graduado, mestre e doutor em Zootecnia pela Universidade Federal de Lavras
(UFLA). Desde 2007 é professor do Instituto Federal Minas Gerais - Campus Bambuí. Também
ocupa o cargo de diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, onde desenvolve trabalhos de pesquisa e extensão na área de avicultura. É consultor de diversas revistas científicas, entre elas Acta
Scientiarum Animal Science, Boletim da Indústria Animal, Arquivos de Pesquisa Animal e Veterinária Notícias.

Arnaldo Prata Neiva Junior
Graduado em Zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa em 2002, Arnaldo Prata Neiva Júnior
possui licenciatura plena em Zootecnia pela Universidade Tecnológica do Paraná, também em 2002,
mestrado em Zootecnia pela Universidade Federal de Lavras, em 2005, especialização em Gestão
Agroindustrial, em 2006, e doutorado em Zootecnia, em 2009, pela mesma universidade. É professor
e diretor geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais,
Campus Rio Pomba. Tem experiência em avaliação nutricional, manejo animal, produção e conservação de forragens, produção e nutrição de ruminantes e gestão pública.
Daniel Frange Borges
Em 1989 formou-se em Técnico em Agropecuária pela Escola Agrotécnica Federal de Uberaba, e em
1994 graduou-se em Zootecnia pela Faculdade Associadas de Uberaba (FAZU). Possui pós graduação
em Produção de Ruminantes pela Universidade Federal de Lavras. Durante sete anos atuou como nutricionista e responsável técnico da empresa Rações Tapuia Ltda. Em 2001 fundou a Empresa Zootec Tecnologia em Produção Animal, que presta serviços de assessoria técnica e nutricional a criadores de Gado
de Corte e Leite nas regiões do Triângulo Mineiro, Sul de Minas e no estado de São Paulo. É membro efetivo Colégio de Jurados das Raças Zebuínas e desde 2004 faz parte da equipe de profissionais da Associação
Brasileira dos Criadores de Zebu, realizando serviços de Registro Genealógico das Raças Zebuínas.
Giovanni Resende de Oliveira
Giovanni Resende de Oliveira é graduado e mestre em Zootecnia pela Universidade Federal de Lavras
e doutor em Zootecnia pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 2014. Atualmente é Pesquisador Científico da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG. Tem experiência
na área de Zootecnia, com ênfase em Sistemas Produtivos na Aquicultura, atuando principalmente
nos temas: nutrição e alimentação de peixes, sistemas de cultivo, produção, eficiência econômica e
comercialização de pescados.

Guilherme Queiroz Fabri
Guilherme Queiroz Fabri é graduado em Zootecnia, em 2002, e possui pós graduação em Julgamento de Zebuínos e Manejo de Pastagem, ambas pela Faculdade de Zootecnia de Uberaba (FAZU).
É membro efetivo do Colégio de Jurados da Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ),
com mais de 15.000 animais zebuínos julgados em todo o Brasil e em exposições na Bolívia. É criador
de Nelore Puro de Origem em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Leandro de Carvalho Paiva
Graduado em Zootecnia pela Faculdades Associadas de Uberaba (FAZU) em 2005. Desde 2006 trabalha na Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, exercendo diversas funções, tais como
responsável técnico do Serviço de Controle Leiteiro da Raça Girolando, coordenador operacional
do Programa de Melhoramento Genético da Raça Girolando e superintendente técnico da entidade.
Atua também como palestrante em congressos e simpósios de Zootecnia.
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HOMENAGEM
Luiz Ronaldo de Abreu
Luiz Ronaldo de Abreu é graduado em Zootecnia e mestre em Ciências dos Alimentos pela Universidade Federal de Lavras (UFLA), e doutor em Food Science pela University Of Wisconsin, Madison,
EUA. É professor titular do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimento da Universidade
Federal de Lavras. Atua na busca de alternativas para o aproveitamento do soro gerado na fabricação
de queijo e no desenvolvimento de novos produtos à base de leite e/ou soro. Também é pesquisador
do CNPq.

Manoel Teodoro Pereira de Carvalho Filho
Manoel Teodoro Pereira de Carvalho Filho é formado em Zootecnia pela Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro (UFRRJ), em 1999, e concluiu o seu mestrado em maio de 2001. A convite do sistema financeiro cooperativo Sicoob, criou o Departamento de Campo da Cooperativa para Crédito.
Presidiu o Sindicato Rural da cidade de Muriaé e criou o Centro de Atendimento ao Produtor da
região. Em 2011 foi suplente da Diretoria na Faemg. Atualmente é sócio proprietário da Facilite Instrutoria, empresa que trabalha na elaboração de projetos agropecuários, e vereador de Muriaé no
seu segundo mandato.

Marcos Labury Gonçalves
Marcos Labury é formado em Zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, em 1978, e possui especialização em Gado de Corte, pelo Centro Universitário Newton Paiva. Iniciou a vida profissional
na Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), onde durante cinco anos exerceu as funções
de técnico de registro no escritório regional de Campo Grande – MS e responsável técnico pelo escritório regional de Cuiabá – MT, tendo se desligado da Associação em 1983. Trabalhou em áreas
como inseminação artificial e é jurado efetivo do Colégio de Árbitros da ABCZ.

Tânia Guimarães Rabello Conceição
Tânia Guimarães Rabello Conceição é formada em Zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa,
em 1991, e mestre em Nutrição de Ruminantes pela mesma Universidade. Desde 1998 atua como
extensionista agropecuária da Empresa de Assitência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas
Gerais (Emater-MG). Atuou como diretora da Escola Agrícola para menores no município de Várzea da Palma e Gerente da Fábrica de Rações da Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracutu.

DESTAQUE NACIONAL
Kleber Villela Araújo
Kleber Villela Araújo é graduado em Zootecnia pela Universidade Federal de Lavras (UFLA) em
1991, com mestrado em 1994 e em 1999 doutorado em Zootecnia pela mesma universidade. É professor das Faculdades Integradas de Brasília e fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Na Zootecnia tem experiência em nutrição animal e
avaliação de alimentos para animais. Nos últimos 10 anos tem trabalhado na área de regulamentação, registro e fiscalização de insumos pecuários.

EDUCAÇÃO CONTINUADA

III Seminário de Zootecnia do CRMV-MG aconteceu durante a ExpoZebu 2015
Nos dias 05 e 06 de maio o CRMV-MG
realizou o seu III Seminário de Zootecnia,
durante a ExpoZebu 2015, que aconteceu no
Parque de Exposição Fernando Costa, em
Uberaba. Este ano o evento foi organizado
por profissionais de diversas entidades públicas e privadas ligadas ao ensino, pesquisa e
extensão na área de Produção Animal.
Com a temática do empreendedorismo,
o III Seminário de Zootecnia levou aos em-

presários, técnicos, estudantes, professores e
pesquisadores da região, conhecimento acerca
de inovação, marketing e qualificação profissional da cadeia agropecuária brasileira.
De acordo com o presidente da Comissão de Zootecnia do CRMV-MG, Dr.
Adauto Barcelos, o evento contou com a
participação de muitos profissionais e estudantes, tendo um número surpreendente. “A
gente esperava cerca de 30 pessoas no Semi-

nário, no entanto, pelo número de inscritos
foram mais de 100”.
O presidente da Comissão de Zootecnia
destacou a participação dos estudantes, sobretudo os comentários ao final do Seminário.
“Disseram que nas universidades nunca contaram com uma perspectiva dessas que foram
apresentadas no Seminário. Não existe esse
tipo de treinamento, que é mostrar a importância do empreendedorismo”, finaliza.

EXPOSIÇÃO

CRMV-MG participa da 81ª edição da ExpoZebu em Uberaba
Buscando cada vez mais estar próximo
dos médicos veterinários e zootecnistas, o
CRMV-MG esteve presente na 81ª ExpoZebu,
realizada de 03 a 10 de maio no Parque Fernando Costa, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.
No evento organizado pela Associação

Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), o
Conselho atendeu, em seu stand, os inscritos
e profissionais de diversas áreas, mostrando o
trabalho desempenhado pela autarquia.
Na avaliação do presidente do CRMVMG, a iniciativa traz bons resultados. “Temos

buscado estar cada vez mais próximos dos
profissionais, para ouvir suas necessidades e
mostrar o trabalho desempenhado pelo Conselho em Minas. São iniciativas que fazem diferença e são muito positivas”, comenta.

NOVA DIRETORIA

Após posse, diretoria do CRMV-MG já começa a trabalhar
Desde que tomou posse, em 26 de maio, a nova diretoria do
CRVM-MG para o triênio 2015-2018 já começou a trabalhar na
busca por uma maior valorização dos profissionais da Medicina Veterinária e da Zootecnia. A Diretoria do CRMV-MG é composta
pelos seguintes membros:
Diretoria-Executiva:
Méd. Vet. prof. Nivaldo da Silva (presidente)
Méd. Vet. Bruno Divino Rocha (vice-presidente)
Méd. Vet. Therezinha Bernardes Porto (secretária geral)
Zootec. João Ricardo Albanez (tesoureiro)
Conselheiros Efetivos:
Zootec. Adauto Ferreira Barcelos (Lavras)

Méd. Vet. Affonso Lopes de Aguiar Júnior (Montes Claros)
Méd. Vet Manfredo Werkhauser (Belo Horizonte)
Méd. Vet. Marden Donizzete de Souza (Varginha)
Méd. Vet. João Carlos Pereira Silva (Viçosa)
Méd. Vet. Rubens Antonio Carneiro (Belo Horizonte)
Conselheiros Suplentes:
Méd. Vet. Aracelle Elisane Alves (Uberlândia)
Méd. Vet. Domingos Marcelo Cenachi Pesce (Poços de Caldas)
Méd. Vet. José Carlos Pontello Neto (Juiz de Fora)
Méd. Vet. Patrícia Alves Ferreira (Contagem)
Méd. Vet Renato Linhares Sampaio (Uberaba)
Zootec. Rodrigo Afonso Leitão (Uberaba)
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