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Conselho Regional de Medicina Veterinária do
Estado cria prêmio Édison Armando de Franco Nunes
O Rio Grande do Sul já vive o clima da 45ª
Expointer 2022. O evento ocorre de 27 de
agosto a 4 de setembro, no Parque de
Exposições Assis Brasil, em Esteio. Nesta
segunda-feira, 15 de agosto, acontece a
cerimônia de lançamento da Expointer, às
9h, no espaço Multiverso Experience, no Cais
Embarcadero, em Porto Alegre. O evento é
destaque por expor a potencialidade do agro
e em especial da criação de animais. O Rio
Grande do Sul leva esta característica em sua
história e possui grande comprometimento com o bem-estar dos animais, que tem, de certa
forma, uma relação histórica de amizade e importância no desenvolvimento, como o cavalo, o
cão e o gado, este último como força de renda.
Neste contexto o Conselho de Medicina Veterinária do Estado já está preparado para
alavancar este setor. A casa do conselho, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, foi
toda reformada e será o ponto de referência para os profissionais do setor durante o evento.
Em entrevista na Uirapuru, o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio
Grande do Sul (CRMV-RS), Mauro Moreira, explicou que o Conselho participa neste ano, de
forma inédita, de um importante projeto ligado ao turismo, denominado Pet Friendly.
Este projeto está ouvindo os empresários das regiões turísticas e montando uma cartilha
sobre como atender turistas acompanhados de animais de estimação. Mauro destacou que

isso existe há anos na Europa, sendo necessário um olhar especial para o tema. Haverão
encontros regionais sobre o tema no Estado, sendo um deles em Passo Fundo no dia 29 de
setembro.
Mauro finalizou falando ainda sobre a Expointer, quando no dia 2 de setembro será realizada
a premiação “Professor Édison Armando de Franco Nunes”. Explicou que o prêmio será
entregue para personalidades que fazem a diferença na sociedade, para a medicina
veterinária e zootecnia.
Mauro disse ainda que o prêmio leva o nome do professor Édison Nunes, que foi veterinário,
ex-vereador de Passo Fundo, cidadão emérito e grande responsável por inúmeras melhorias
no campo da veterinária para o Estado e também do Brasil. Édison Nunes faleceu em março
de 2021 e a premiação chega para resgatar a sua memória e legado.

