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CRMV-RS entregará prêmio Destaque Professor
Édison Armando de Franco Nunes durante a Expointer
Por Amanda Krohn 16/08/2022

A Expointer foi o palco escolhido pelo Conselho
Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande
do Sul (CRMV-RS) para a entrega do prêmio
Destaque Professor Édison Armando de Franco
Nunes. Esta é a primeira edição da distinção, e os
vencedores serão conhecidos durante a 45ª
Expointer, que acontece de 27 de agosto a 04 de
setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil,
em Esteio.
“Com o prêmio, queremos reconhecer,
incentivar, destacar e premiar os profissionais
que tenham contribuído sobremodo para o
desenvolvimento de suas profissões”, ressalta o
presidente do CRMV-RS, Mauro Moreira. A
premiação será conferida, anualmente, a profissionais que atuam no setor público, envolvendo os poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário a nível federal, estadual e municipal. Também aos que exercem atividades
no setor privado, nas áreas de agricultura, indústria e comércio, prestação de serviços e cooperativismo.
Serão premiados ainda, profissionais do setor de ensino, que atuam em atividades de direção, docência e
pesquisa. O prêmio para representantes do terceiro setor será para profissionais da Medicina Veterinária, da
Zootecnia e outros profissionais que atuem em atividades de direção de ONG’s, OSCIPS, instituições sociais e
outras.
As indicações de nomes para o prêmio foram feitas por associações de Médicos Veterinários e Zootecnistas,
nas regiões de abrangência, representantes de Instituições de Ensino do Estado, dos cursos de Medicina
Veterinária e Zootecnia, pelos sindicatos de Médicos Veterinários e Zootecnistas, bem como pelas entidades

representativas da agropecuária, da indústria, do comércio, dos serviços e do cooperativismo, e por
representantes dos poderes públicos.

Categorias a serem premiadas

Liderança Empresarial Varejo e Comércio; Liderança Empresarial Industria; Liderança Empresarial Serviço;
Liderança Empresarial Agronegócio; Destaque Órgão Público; Destaque Empreendedor – Personalidade do
ano; Destaque Terceiro Setor; Destaque Ensino Medicina Veterinária; Destaque Ensino Zootecnia; Destaque
Bem-Estar Animal e Proteção; Destaque Saúde Pública; Destaque Associações; Destaque Pesquisa; Destaque
Cultura; Destaque Imprensa.

Quem foi Édison Armando de Franco Nunes

A ideia de dar à premiação o nome de Édison Armando de Franco Nunes é imortalizar o nome de um
profissional que deixou um legado inestimável para a Medicina Veterinária e a Zootecnia, que faleceu em
março de 2021, vítima de Covid-19. Formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM) em 1970, Edison foi fundador e diretor do curso de Medicina Veterinária (1996 – 2003) da
Universidade de Passo Fundo (UPF), onde atuou como professor das faculdades de Veterinária e Agronomia.
Édison também exerceu o cargo de auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura e
Abastecimento, membro da Academia Riograndense de Medicina Veterinária. Foi Conselheiro do CRMV-RS
durante cinco gestões e Delegado Regional do CRMV-RS em Passo Fundo. Fundou a Associação dos Médicos
Veterinários do Planalto (Passo Fundo) e integrou a diretorias da SOVERGS e SIMVET/RS. Participou da ANFFA
Sindical, Sindacri e AFAMA-RS. Foi vice-presidente da ABRAVES.
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