CRMV-SP recebe indicações ao Prêmio Zootecnista Luiz Alberto Fries
Encontro de Zootecnistas é previsto para o segundo semestre deste ano
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP) recebe
indicações de zootecnistas de destaque ao Prêmio “Luiz Alberto Fries”, que já está em sua
terceira edição.
“O prêmio é um reconhecimento à contribuição dos profissionais da Zootecnia para com a
sociedade. Esta é uma área importantíssima para garantia da sustentabilidade alimentar hoje e
no futuro do País e do mundo, com a atuação dos zootecnistas na produção, manejo, nutrição
e bem-estar dos alimentos”, frisa o presidente do CRMV-SP, Mário Eduardo Pulga.
Para indicar um profissional, basta preencher, até o dia 31/05, o formulário disponível em
https://docs.google.com/forms/d/1o0GwcqAVJlZNWnGyq2p7TMju7sZfHJF1-cJx-KnFVhg/edit.
Conforme a Resolução CRMV-SP nº 1.922/2010, a Comissão de Avaliação e Julgamento será
constituída por três conselheiros do Regional, que terão a atribuição de analisar o currículo
dos indicados e referendar o candidato ao prêmio junto ao Plenário.
Se julgar que nenhum dos nomes indicados atende o nível necessário para a premiação, a
Comissão poderá propor ao Plenário do CRMV-SP nomes de profissionais de destaque na área.
Premiação entregue durante evento
A entrega da premiação será realizada durante o 3º Encontro de Zootecnistas. Adiado, por
conta do isolamento social estabelecido pela pandemia do Covid-19, o evento deverá ocorrer
no segundo semestre, em data a ser estabelecida.
A programação de palestras abordará temáticas sobre produção orgânica de galinhas livres de
gaiolas, carne bovina do futuro, bem-estar animal e a produção de insetos alimentícios.
O encontro e a premiação estão dentro do contexto da campanha lançada pelo CRMV-SP nesta
semana, em comemoração ao Dia do Zootecnista (13/5), com o tema “Alimentando o mundo
hoje e amanhã”.
A proposta é promover e estimular debates sobre a atuação do zootecnista na busca por
alternativas e recursos que possibilitem alcançar a sustentabilidade alimentar no País e em
todo o mundo, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das
Ações Unidas (ONU).
Sobre o Prêmio
O Prêmio “Luiz Alberto Fries” foi instituído em 2018, quando a profissional agraciada foi
Profª Drª Sandra Aidar de Queiroz, já aposentada, que foi coordenadora de cursos de
graduação e pós-graduação na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

(Unesp), dedicando-se como professora e orientadora, além de exercer a livre-docência
em Melhoramento Genético Animal.
No ano passado, quem recebeu o prêmio após as indicações feitas ao Conselho foi a Profª
Drª Nilva Kazue Sakomura, professora titular no Departamento de Zootecnia da Faculdade
de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV) da Unesp, e uma das autoras do livro “Métodos
de Pesquisa em Nutrição de Monogástricos”, que norteia a Zootecnia brasileira quando o
assunto é nutrição animal.
Sobre Luiz Alberto Fries
Zootecnista graduado pela Faculdade de Zootecnia de Uruguaiana da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1972), Luiz Alberto Fries especializou-se em
Swine Husbandry pela Vocational Training College Barneveld (1973) e se tornou mestre em
Zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1974). Seu doutorado foi pelo
curso de pós-graduação em Melhoramento Animal, na Iowa State University of Science and
Technology (1984), nos Estados Unidos.
Iniciou sua carreira como professor universitário no Departamento de Zootecnia da
Universidade Federal de Pelotas, atuando posteriormente como docente do Departamento
de Zootecnia da Faculdade de Agronomia da UFRGS e como professor visitante no
Departamento de Melhoramento Genético Animal da Faculdade de Ciências Agrárias e
Veterinárias da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (FCAV/Unesp),
campus Jabotibabal. Foi, ainda, zootecnista da Gensys Consultores Associados S C Ltda e
consultor da Lagoa da Serra Inseminação Artificial Ltda.
Como professor universitário, orientou e co-orientou 25 acadêmicos, publicou dez livros e
escreveu oito capítulos de livros. Também trabalhou no desenvolvimento de softwares
aplicados ao melhoramento genético e foi membro das Sociedade Brasileira de Zootecnia,
American Society of Animal Science, Biometric Society (RBras), Sociedade Brasileira de
Melhoramento Animal e do Permanent International Committee for WCGALP.
A experiência de Fries na área de Zootecnia teve ênfase em Genética e Melhoramento dos
Animais Domésticos. O profissional atuou principalmente nos seguintes temas: Zootecnia,
Melhoramento Genético, Melhoramento Genético de Bovinos de Corte, Registro de
Performance, Medidas de Crescimento e Escores Visuais.

