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PALAVRA DO PRESIDENTE
Caros colegas,
Não podemos deixar de voltar a
falar do momento atual em que estamos
vivendo em nosso país. Não falar apenas
para criticar com fazem alguns ou como
muitos que teimam em não assumir
suas responsabilidades por ações no passado, cujas consequências está sofrendo
toda uma nação. Inclusive se pode dizer
que estas pessoas ainda vivem em outra
época quando a maioria do povo, enganada por falsas ilusões, acreditava em
tudo. Esta crise é a pior que enfrentamos
por ser, além de econômica, ela é política,
de confiança e, principalmente, ética.
No meio de tudo isto, ressaltamos
aqui que, apesar de passarmos por questionamentos sobre o comportamento
ético dos membros que pertencem às
diferentes esferas dos poderes constituídos da nação, existem pessoas que mostram que ser correto e ético ainda faz

parte da grandeza deste País.
Neste espaço ressalto os colegas
Zootecnistas Destaque 2016, homenageados pelo CRMV-MG, como exemplos para nossa sociedade. Indicados
pela comunidade de zootecnistas, foram
selecionados pela Comissão de Zootecnia
e aprovados pela plenária do Conselho.
Atuando nas diferentes atividades relacionadas à Zootecnia, nossos colegas
preencheram todos os requisitos que os
fizeram ser homenageados. Todos sem
exceção muito contribuíram para o desenvolvimento do Brasil.
Permitam-me uma reflexão sobre
o trabalho comunitário do Dr. Luiz
Guilherme, Destaque Nacional em Zootecnia 2016, em comunidades carentes
na Região Amazônica. Trabalhando na
EMBRAPA, desenvolveu metodologias
que permitem a essas comunidades a
autossuficiência na produção de peixes.
Um trabalho que merece todos os nos-

sos aplausos.
Conhecendo estes nossos colegas,
sentimos que ainda existe esperança
para este nosso País.
Parabéns a todos os zootecnistas.
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente

CONSELHO ATIVO

CRMV-MG marca presença na abertura da Megaleite 2016
Entre os dias 21 e 26 de junho, o Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, foi
palco da 13ª edição da “Megaleite 2016”,
maior feira de pecuária leiteira do país. Organizado pela Associação Brasileira dos
Criadores de Girolando, o evento contou
com programação diversificada.
Com a temática “Um novo horizonte
para a Pecuária Leiteira Forte, Presente e
Participativa”, a exposição reuniu cerca de
1600 animais das principais raças leiteiras
do Brasil em competições de julgamento e
concurso leiteiro. A programação também
contou com leilões, feira de negócios, espaço
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kids, palestras e fórum de debates.
O presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo da Silva, representou a entidade na
abertura da feira, que contou com a presença de diversas autoridades do estado.
Conselheiro do CRMV-MG, o zootecnista
dr. Rodrigo Leitão foi um dos homenageados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA), sendo condecorado com a medalha comemorativa dos 20
anos de homologação da raça Girolando no
Brasil.
Na foto: prof. Nivaldo da Silva (presidente do CRMV-MG), dr. Rodrigo Leitão

(conselheiro do CRMV-MG) e dr. Rui Verneque (presidente da EPAMIG).

A raça Girolando foi homologada
no Brasil há 20 anos
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DIA DO ZOOTECNISTA 2016

CRMV-MG agracia profissionais da Zootecnia em solenidade
Finalizando as comemorações do Dia
do Zootecnista, o CRMV-MG realizou, no
dia 03 de junho, em Belo Horizonte, uma
solenidade para homenagear os profissionais que se destacaram no exercício da profissão em 2016. Neste ano, 11 zootecnistas
foram agraciados com a placa de honra ao
mérito, sendo um deles o destaque nacional.
Durante o evento, os profissionais
aproveitaram para salientar a importância
da Zootecnia no desenvolvimento do agronegócio e na promoção do bem-estar e
saúde da sociedade, lembrando a crescente
evolução pela qual a área tem passado nos
últimos anos, tema abordado na edição 128
da Revista V&Z em Minas.
O tesoureiro do CRMV-MG, o zootecnista Dr. João Ricardo Albanez, lembrou

que a área evoluiu ao mesmo passo que a
população ficou mais exigente quanto à
qualidade dos produtos que consome, com
a produção de alimentos dentro de um sistema sustentável. “Acredito que as evoluções
nesses últimos 50 anos foram intensas e
agora serão ainda mais, sendo que os desafios
são maiores. A população mundial é crescente, então cabe às várias ciências agrárias
ofertar alimentos de qualidade em quantidade para atender, não só a quem já atende
hoje, mas também a uma grande fatia da população que não tem acesso aos alimentos”.
Ricardo José Amorim, um dos profissionais agraciados, foi o responsável pelo
discurso dos homenageados, no qual relembrou a sua paixão pela profissão, assim
como a história, percalços e conquistas du-

rante o meio século do primeiro curso de
Zootecnia instalado no Brasil, e também a
importância de haver mudanças na área.
Finalizando a solenidade, o presidente
do CRMV-MG, prof. Nivaldo da Silva, destacou o trabalho que o Conselho tem realizado nos últimos anos em prol da
valorização profissional dos zootecnistas e
médicos veterinários, com ações que promovam a importância da profissão para com a
sociedade. “Temos feito significativos investimentos em valorização profissional, a nossa
expectativa é que cerca de 16 milhões de pessoas, ou seja, quase 80% da população mineira, ouviram falar sobre a zootecnia no mês
de maio. Temos realizado diversas ações para
que a população compreenda que existe um
profissional que é a força do agronegócio”.

DESTAQUE NACIONAL
O zootecnista e pesquisador da Embrapa
Meio Norte, Luiz Carlos Guilherme, foi o
escolhido como profissional destaque nacional, pelo seu trabalho à frente do programa de incubação de tilápias juntamente
com famílias do Nordeste. Na cerimônia, ele
lembrou a relevância da Zootecnia no exercício da cidadania, através de projetos que
promovam o desenvolvimento social. O profissional também citou o papel do zootecnista na produção sustentável de alimentos.
“Hoje, o zootecnista é fundamental do
ponto de vista da produção. Lidamos com a
quantificação dos animais das diversas espécies, entendendo como se alimentam,
como se reproduzem e como podemos pro-

Wallisson Lara (assessor técnico da FAEMG), Nivaldo da Silva (presidente do CRMV-MG), Luiz Carlos Guilherme
(Destaque Nacional da Zootecnia 2016), Adauto Barcellos (coordenador da Comissão de Zootecnia do CRMV-MG) e
João Ricardo Albanez (superintendente de Política e Economia Agrícola da SEAPA-MG e tesoureiro do CRMV-MG).

duzir de forma escalonada, mantendo uma
grande produção efetiva ao longo de todo o
nosso ciclo de vida como ser humano, respeitando os animais e fazendo uma produção mais consciente e econômica para o
nosso país”.

Luiz Carlos Guilherme
Graduado e mestre pela UFL, em 1980 e 1991, respectivamente. Doutor em Genética e Bioquímica
pela UFU em 2005, onde atuou como professor de
genética. Atua na área de genética, com ênfase no
melhoramento genético de peixes. É pesquisador
da EMBRAPA Meio Norte e participa do programa
de incubação de empresas do CIAEM/Uberlândia.

Autoridades que compuseram a mesa e os profissionais homenageados
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DIA DO ZOOTECNISTA 2016 - HOMENAGEADOS

“

Dr. Anderson N. B. Rabello
Formado pela UFV, foi representante de empresas no interior
paulista e no Nordeste. No Espirito Santo, atuou como professor, diretor de planejamento de
Cachoeira de Itapemirim, além
de consultor do Sebrae. Hoje atua
no desenvolvimento da apicultura no Norte de Minas.

Dr. Arthur P. de Campos Bello
Formado em Zootecnia pela
UFV, em 1986. Desenvolveu trabalhos sobre genética e melhoramento das raças Holandesa e
Girolando. Atua como jurado
oficial das raças Holandesa, Jersey e Girolando. É responsável
por rebanhos de destaque no cenário leiteiro nacional.

Jesus Lopes Junior
Formado pela Faculdade de Zootecnia de Uberaba, em 1984. Possui pós-graduação em julgamento
de raças zebuínas pela Fazu. É técnico de registro genealógico da
Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, desde janeiro de
1988. Jurado efetivo da raça Girolando e de raças zebuínas, sendo
especialista em Gir Leiteiro.

Maria E. de Sousa G. Pimenta
Mestre e doutora em Zootecnia
pela UFLA. Foi bolsista da Fapemig no pós-dourado em piscicultura na UFLA. Foi pesquisadora
da Epamig de 2006 a 2008. Atuou
como professora, coordenadora e
diretora na UNIFENAS. Atualmente é professora na UFLA.

Renata A. N. Pereira
Graduada pela URRJ em 1985, e
mestre pela UFMG em 1990. Doutora e pós-doutora pela UFLA.
Ministrou aulas na UFLA durante 10 anos. Atualmente é pesquisadora da Epamig Sul, em Lavras, e proprietária do Centro de
Pesquisa Fazenda São Francisco.

Ricardo J. Amorim G. de Morais
Formado pela UFV, atua desde
1998 como Extensionista Rural
da EMATER-MG. É superintendente da ONG ARPIA e autor de
diversos romances e poemas.
Membro da Academia Mineira
de Leonismo e Academia de Letras de São João Del Rey.

Rubens Soares Leite
Graduado pela UFL em 2004 e
Mestre na Área de Nutrição Animal pela UFMG em 2007. É fiscal
federal agropecuário do MAPA
desde 2007. Administra o Setor
de Registro Genealógico da SFAMG e é Presidente da Associação
dos Fiscais Federais Agropecuários de Minas.

Tarcísio A. S. Nogueira
Graduado em 1992 e especialista
em Forragicultura em 1996 pela
Escola Superior de Agricultura
de Lavras. Atuou como vendedor
técnico da Cargil, coordenador de
território da Virbac, supervisor
técnico comercial da Guabi e gerente regional da Vaccinar. Atualmente está implantando uma
Unidade de Negócios Familiar.

A Medicina Veterinária e a Zootecnia

devem trabalhar juntas para crescer,

para defender melhor o futuro dos nossos
profissionais, isso deve ser um motivo de

reflexão maior por parte das duas profissões.
Juntos podemos ser muitos mais fortes.

”

Os homenageados dr. Márcio Meirelles Leite, árbitro da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador, e dr. Cid Junqueira
Meirelles, inspetor zootécnico da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Mangalarga Marchador, não puderam comparecer ao evento e
receberão suas condecorações posteriormente.

Prof. Nivaldo da Silva, presidente do CRMV-MG.
CRMV-MG COM VOCÊ
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ENTREGA DE CARTEIRAS
O CRMV-MG realizou a entrega de 31 novas carteiras de identificação profissional a
médicos veterinários e zootecnistas recém-formados. A solenidade ocorreu no dia 15 de
junho, no auditório da sede, na capital mineira.
No mês de junho, também foram entregues 29 carteiras nas Unidades Regionais do Conselho no Norte, Sudoeste e Sul de Minas.
O CRMV-MG parabeniza os novos profissionais e deseja sucesso em suas carreiras!

VARGINHA

CRMV-MG realiza reunião com Responsáveis Técnicos no Sul de Minas
No dia 22 de junho, o CRMV-MG realizou uma reunião com os Responsáveis
Técnicos na Unidade Regional do Sul de
Minas. O encontro ocorreu em Varginha, e
reuniu mais de 30 participantes.
O presidente do Conselho, prof. Nivaldo da Silva, o chefe do setor de Fiscalização, dr. Messias Lobo Júnior e o delegado
regional da UR Sul de Minas, dr. Marden de
Souza Donizette representaram a entidade.
Os deveres do médico veterinário, a responsa-

bilidade do profissional nas clínicas e lojas de
produtos veterinários e a IN 25 foram os principais temas abordados. O representante do
Instituto Mineiro de Agropecuária, Dr. Alexandre Arantes, também proferiu palestra e
levou informações de grande relevância para
os profissionais.
O delegado regional dr. Marden Donizette Souza avaliou positivamente a reunião.
“Foi muito bom, participaram profissionais
de outras cidades e a procura foi tão grande

que tivemos que limitar o número de inscrições. Esperamos fazer mais encontros em outros municípios.” – declarou.

Prof. Nivaldo da Silva conversa com os participantes

NORTE DE MINAS

Montes Claros sedia palestra sobre fatores importantes na Gestão Rural
No dia 17 de junho, o CRMV-MG realizou, através da Unidade Regional Norte de
Minas a palestra técnica “Fatores Importantes na Gestão Rural”, no município de Montes Claros, proferida pela zootecnista dra.
Jenecy de Fátima Aparecida.
Realizado em comemoração ao Dia do
Zootecnista, o evento reuniu 40 profissionais
e contou com a entrega de nove carteiras de
identificação profissional a médicos veterinários e zootecnistas recém-formados.
Na oportunidade, foi empossada a

nova diretoria da Associação Norte Mineira
de Médicos Veterinários e Zootecnistas
(AVZ-NM). Também houve a entrega de
um certificado homenageando o Zootecnista destaque do Norte de Minas, José
Newton Pereira Lopes.
O tesoureiro João Ricardo Albarez e o
presidente prof. Nivaldo da Silva representaram o Conselho. “O Conselho preza pelo
fortalecimento das unidades regionais visando uma gestão descentralizada de modo
que esteja cada vez mais próximo dos médi-

cos veterinários e zootecnistas em todo o estado”, afirmou o presidente Nivaldo da Silva.

EXPEDIENTE
PRESIDENTE
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG Nº 0747
VICE-PRESIDENTE
Dr. Bruno Divino Rocha
CRMV-MG Nº 7002
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SECRETÁRIA-GERAL
Dra. Therezinha Bernardes Porto
CRMV-MG Nº 2902
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Dr. João Ricardo Albanez
CRMV-MG Nº 0376/Z
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Na foto, dr. João Ricardo Albanez,
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REMETENTE:
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRMV-MG)
Sede: Rua Platina, 189 - Prado
Belo Horizonte - MG - CEP: 30.411-131
PABX: (31) 3311.4100
E-mail: crmvmg@crmvmg.org.br

CRMV-MG COM VOCÊ

