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PALAVRA DO PRESIDENTE

Caros Colegas

O mês de maio é marcado por muitas

comemorações e festividades. É lembrado

como o mês das mães, das noivas, no calen-

dário litúrgico da igreja católica e, também,

como o mês onde, na data de 13 de maio,

comemora-se o dia do Zootecnista. Este ano

esta comemoração é mais significativa por

completar 50 anos da criação do primeiro

curso de Zootecnia no país. Dia 13 de maio

de 1966, data da primeira aula do Curso de

Zootecnia, em Uruguaiana-RS.

Muitos anos se passaram e a Zootec-

nia brasileira consolidou-se como impor-

tante parceira para o desenvolvimento do

país, especialmente pela grande contribui-

ção para o agronegócio brasileiro.

Dedicamos nossa homenagem aos

zootecnistas brasileiros, especialmente àque-

les que atuam no estado de Minas Gerais,

pelo trabalho competente e ético que reali-

zam. Este ano, como em anos anteriores, o

CRMV-MG fez grandes investimentos para

a comemoração do Dia do Zootecnista e va-

lorização da profissão, na mídia escrita e fa-

lada, assim como na publicidade do back-

bus, de grande visibilidade pela população.

A estimativa é de que mais de 16 milhões de

pessoas em nosso estado tenham conheci-

mento sobre o trabalho realizado por este

profissional.  

Assim, a participação dos zootecnis-

tas, e também dos médicos veterinários, no

contexto da sociedade contemporânea será

cada vez mais reconhecida e valorizada por

todos. Aliás, valorização e respeito profissio-

nal são duas das principais bandeiras deste

Conselho Regional. Ter maior rigor na fis-

calização, ações em “marketing” profissional

e em Educação Continuada, são importan-

tes ferramentas utilizadas pelo CRMV-MG

para alcançar estes objetivos. Como são

muitas manifestações positivas que recebe-

mos para as ações realizadas pelo CRMV-

MG, em todas as regiões mineiras que

visitamos, acreditamos que estamos no ca-

minho certo.

Estas manifestações de carinho e res-

peito serão sempre retribuídas por todos os

membros da atual gestão deste CRMV-MG,

com mais trabalho e dedicação. 

Em nome da diretoria, do corpo de

conselheiros e dos servidores do CRMV-

MG cumprimentamos a todos os  zootec-

nistas por esta data. 

Parabéns Zootecnistas!

Atenciosamente,

Prof. Nivaldo da Silva

CRMV-MG nº 0747

Presidente
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RECONHECIMENTO

CRMV-MG comemora o Dia do Zootecnista 
Durante todo o mês de maio, circulou

em diversas mídias do estado a campanha do

CRMV-MG em homenagem ao Dia do Zoo-

tecnista, celebrado em 13 de maio. A campa-

nha englobou jornais impressos, revistas,

emissoras de rádio e backbus.

Além da divulgação de conteúdo pro-

movendo o exercício da Zootecnia e mos-

trando a importância dos profissionais à

sociedade, fizeram parte das comemorações

diversos eventos, entre eles o IV Seminário de

Zootecnia e a solenidade realizada anual-

mente, quando são homenageados diversos

profissionais que se destacaram no exercício

da profissão.

Em 2016 o mote da campanha é “Zoo-

tecnia: a força do agronegócio pecuário”, que

tem como objetivo fortalecer a valorização

dos profissionais da área, mostrando a rele-

vância na promoção do bem-estar da popu-

lação e, sobretudo, a participação da profissão

na economia nacional.



EDUCAÇÃO CONTINUADA

IV Seminário Mineiro de Zootecnia promoveu discussões acerca 
das mudanças climáticas 

Nos mês de maio aconteceu o IV Semi-

nário Mineiro de Zootecnia do CRMV-MG.

O evento foi realizado no teatro da Universi-

dade Federal de Lavras, contou com palestras

ministradas por profissionais de diversas ins-

tituições de ensino e com a participação de

mais de 150 inscritos.

Com a temática Zootecnia e as mudan-

ças climáticas no setor agropecuário, o en-

contro abordou assuntos como Alternativas

Econômicas na Utilização dos Dejetos Sóli-

dos e Efluentes da Pecuária, Redução da

Emissão de Metano pelos Ruminantes, Uso

da Silagem de Milho Reidratado na Dieta de

Bovinos, entre outros.

O zootecnista e tesoureiro do CRMV-

MG, Dr. João Ricardo Albanez, afirmou que

as escolhas dos temas tiveram o intuito de

chamar a atenção dos profissionais sobre as

novas áreas de atuação. Fala que foi compar-

tilhada pelo Dr. Adauto Barcelos, coordena-

dor da Comissão de Zootecnia do Conselho,

que organizou do evento. 

O Seminário Mineiro de Zootecnia é

uma realização do CRMV-MG, por meio do

Programa de Educação Continuada, na

busca por uma maior valorização dos profis-

sionais e também em comemoração ao Dia

do Zootecnista.
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Seminário abordou o impacto das 
mudanças climáticas no agronegócio 

HOMENAGEM

Presidente do CRMV-MG é agraciado com a Comenda Antônio Secundino 
de São José 

Em reconhecimento ao trabalho à

frente do CRMV-MG por duas gestões e

também como professor titular da Escola de

Veterinária da UFMG, o governador de

Minas Gerais, Fernando Pimentel, concedeu

ao presidente do Conselho, prof. Nivaldo da

Silva a Comenda Antônio Secundino de São

José, uma das mais importantes honrarias do

setor agropecuário.

A solenidade aconteceu na cidade de

Patos de Minas e contou com a participação

de diversas autoridades e representantes de

entidades ligadas à área. Anualmente o Con-

selho Diretor da Comenda indica 13 nomes

de personalidades que se destacaram no de-

senvolvimento do setor.

“É um reconhecimento ao trabalho

que estamos realizando, tanto no Conselho

quanto pela dedicação de quatro décadas

como professor da Escola de Veterinária. Essa

Comenda é também uma vitória para toda a

classe de médicos veterinários e zootecnistas”,

declarou prof. Nivaldo da Silva.

A Comenda homenageia o engenheiro

agrônomo Antônio Secundino de São José,

nascido na Fazendo do Onça, distrito de

Santa Rita dos Patos, hoje município de Pre-

sidente Olegário. Formado pela Escola Supe-

rior de Agricultura de Minas Gerais, em Vi-

çosa, foi estudar nos Estados Unidos e

quando voltou ao Brasil criou a Agroceres,

empresa dedicada a pesquisas de sementes.

Prof. Nivaldo da Silva foi indicado pela 
Escola de Veterinária da UFMG

CONSELHO ATIVO

Zootec 2016 comemora meio século de Zootecnia no Brasil 
Comemorando os 50 anos da Zootec-

nia no Brasil a cidade de Santa Maria, Rio

Grande Sul, sediou o XXVI Congresso Bra-

sileiro de Zootecnia (Zootec 2016). O evento

aconteceu entre os dias 11 e 13 de maio, e

contou com participação de profissionais de

todos os estados e também do Uruguai.

Os 50 anos de Zootecnia no Brasil foi

escolhido com o propósito de promover de-

bates sobre a adoção de novas tecnologias e

procedimentos voltados ao aumento da pro-

dutividade na produção animal sustentável,

bem-estar animal e segurança alimentar.

Palestras, simpósios e mesas-redondas

fizeram parte da programação do evento,

com temas que abordaram a atual situação

da Zootecnia no agronegócio e a evolução da

profissão durante os últimos 50 anos.  Assun-

tos técnicos também foram abordados du-

rante os três dias da Zootec 2016, como

Zootecnia de precisão na produção de não ru-

minantes, bem-estar animal e qualidade da

carne, empreendedorismo na Zootecnia, ali-

mentação natural de cães e gatos, entre outros.

Diversas empresas e entidades ligadas

à área estiveram presentes no evento, entre

elas o CRMV-MG, que esteve representada

pelo zootecnista e coordenador da Comissão

de Zootecnia, Dr. Adauto Ferreira Barcelos. 

O XXVI Congresso Brasileiro de Zoo-

tecnia foi organizado pelas Universidades Fe-

derais de Santa Maria (UFSM), do Rio Grande

do Sul (UFRGS), do Pampa (UNIPAMPA) e

de Pelotas (UFPel); os Institutos Federais Far-

roupilha, do Rio Grande do Sul e pela Asso-

ciação Brasileira de Zootecnistas (ABZ).

A Zootec 2016 debateu a evolução da Zootec-
nia durante os 50 anos do primeiro curso
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HISTÓRICO

Pela primeira vez plenária do Conselho Federal é realizada em Minas Gerais 
Belo Horizonte reuniu durante três

dias representantes do Sistema CFMV/

CRMV’s na 284ª Sessão Plenária Ordinária.

Foi a primeira vez que Minas Gerais sediou

uma reunião do tipo, que ocorreu na sede do

CRMV-MG entre os dias 18 e 20 de maio.

De acordo com o tesoureiro do

CFMV, o médico veterinário Amilson Pe-

reira Said, o principal objetivo da descentra-

lização das plenárias é estreitar os laços

entre o Conselho Federal e os Regionais: “É

escutar também dos Regionais aquelas

questões que atendem mais a região, então

fazendo esse diálogo buscamos uma união

maior e com certeza mais integração do Sis-

tema, o que é bom para a Medicina Veteri-

nária e para a Zootecnia”. 

O tesoureiro do Conselho Federal elo-

giou o estado, principalmente a receptivi-

dade dos mineiros e também todo o apoio

dado pelo CRMV-MG durante os três dias

de reunião. “Minas abriu as portas do Con-

selho para nós, a receptividade do povo mi-

neiro é ímpar. É um povo muito hospita-

leiro, então nos sentimos em casa aqui”, des-

tacou.

O presidente do Conselho de Minas,

prof. Nivaldo da Silva, participou da reunião

e destacou a importância da Sessão Plenária

no estado. “Foi um momento histórico,

Minas Gerais é o segundo estado com o

maior número de profissionais inscritos, fi-

camos muito felizes em receber a comitiva

do Conselho Federal na nossa sede. Espera-

mos que possam voltar em breve”.

Entre os assuntos debatidos estiveram

a revisão do Código de Ética do Médico Ve-

terinário, alterações do artigo 5º da Resolu-

ção CFMV nº 682, que fixa valores de multas,

e do artigo 40 da Resolução nº 591, que ins-

titui e aprova o Regimento Interno Padrão

dos Conselhos Regionais, entre outros.

Abertura da plenária aconteceu no dia 18

Evento reúne mais de 150 participantes em Uberaba
Os 50 anos da criação do primeiro

curso de Zootecnia do Brasil e as comemo-

rações do Dia do Zootecnista foram os

temas da sexta edição da Semana da Zootec-

nia do Instituto Federal do Triângulo Mi-

neiro, campus Uberaba. O evento aconteceu

entre os dias 2 e 4 de maio.

Destinada aos profissionais e estudan-

tes da área, a Semana da Zootecnia tem como

objetivo promover a troca de conhecimentos

entre os participantes e convidados. Nessa

edição, foram realizadas diversas palestras e

minicursos por profissionais de várias insti-

tuições de ensino e de empresas privadas.

O CRMV-MG participou do evento

representado pelo zootecnista e presidente

da Comissão de Zootecnia do Conselho, Dr.

Adauto Ferreira Barcelos, que na oportuni-

dade apresentou uma palestra sobre a ética

profissional. “Ministrei uma palestra sobre

um tema muito importante, principalmente

para quem está entrando no mercado de

trabalho agora, para evitar problemas éticos

no exercício da profissão”.

Cerca de 150 pessoas, entre estudantes

e profissionais participaram da VI Semana

da Zootecnia. “É muito importante para as

instituições proporcionarem eventos como

esse aos seus estudantes e é uma oportuni-

dade de o CRMV-MG se aproximar dos fu-

turos profissionais”, finaliza o zootecnista

Adauto Barcelos. 

ZOOTECNIA



Cobrança de débitos ativos
Em cumprimento às determinações do

Tribunal de Contas da União e a Legislação

Tributária, o CRMV-MG informa que deu

inicio à cobrança judicial dos débitos relativos

às anuidades de 2011 a 2014, assim como das

Multas Eleitorais de 2012 e de 2014. O proce-

dimento implica, ainda, no protesto cartorial

destes débitos, conforme informado anterior-

mente pelo Conselho. 

O CRMV-MG alerta a todos que se

encontram nessa situação a fazer contato

com a Autarquia, através do Setor de Co-

brança, onde podem ser obtidas mais infor-

mações. O contato pode ser feito pelo e-mail

(cobranca@crmvmg.org.br) ou pelos telefo-

nes (31) 3311-4112, 3311-4113, 3311,4114 e

3311-4115
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EDUCAÇÃO

Projeto promove o desenvolvimento de competências humanística dos alunos
de Medicina Veterinária 

Em tempos de acesso fácil a tecnologias

e, consequentemente, diminuição da concen-

tração dos estudantes, se faz necessário que

os professores mudem a maneira como as

aulas são conduzidas, buscando a evolução

da capacidade humanista dos alunos. Com

isso em mente, desde 2012 o Sistema CFMV/

CRMVs possui um programa que auxilia as

universidades na aplicação de uma nova di-

dática. 

A proposta do Projeto Estratégias de

Ensino-Aprendizagem é promover o desen-

volvimento das competências humanísticas

dos acadêmicos de Medicina Veterinária, em

parceria com as instituições de ensino do

Brasil, com aplicação de metodologias ativas,

fazendo do aluno o agente principal do seu

aprendizado. 

“O Projeto é conduzido com base em

um guia de ensino-aprendizagem, que foi

construído com todos os coordenadores de

curso em um seminário de ensino. O guia

mostra como os professores de Medicina Ve-

terinária podem aplicar as metodologias ativas

nas diversas disciplinas que eles ministram”,

conta a assessora de Gestão Estratégica do

CFMV, Isabela Llurda Menezes.

O termo de cooperação entre o Conse-

lho Federal e as universidades tem duração de

um ano, e após o fim do prazo é realizada uma

avaliação dos resultados obtidos. “Os indica-

dores, até hoje, têm superado a meta que es-

tabelecemos, que era de 70%. Temos tido um

resultado em torno de 80% a 95% das metas

propostas para o projeto”, analisa Isabela.

Em Minas Gerais, algumas das institui-

ções de ensino que participaram ou partici-

pam do Projeto são o Centro Universitário

de Patos de Minas (Unipam), Unifenas, Uni-

viçosa e o Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Ge-

rais (IFNMG).

“Posso dizer que é visível o desenvolvi-

mento dos professores na aplicação da didá-

tica nova, que essa é uma nova forma de

ensinar. O maior desafio dos professores uni-

versitários é conseguir prender a atenção dos

alunos, pois a Geração Y tem todo um perfil

diferente da geração que até a pouco mo-

mento estava na universidade. O importante

nesse projeto é que você trabalha o conteúdo

técnico ao mesmo tempo que desenvolve as

competências humanísticas”, finaliza a asses-

sora de Gestão Estratégica do CFMV e res-

ponsável pelo Projeto Estratégias de Ensino-

Aprendizagem.

REGULARIZAÇÃO

Isabela Llurda Menezes, assessora 
de Gestão Estratégica do CFMV


