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Capa da Revista Manchete Manchete/Bloch Editores - Rio de Janeiro, número 1550, em 
2 de janeiro de 1982. – Com foto de Liz Taylor. 
http://www.cesaho.com.br/biblioteca_virtual/arquivos/arquivo_132_cesaho.pdf 
(Tamanho = 544,28KB) 
Manchete 
São Paulo 

 
 
Reportagem de Durval de Ferreira 
Fotos de Vic Parisi 
http://www.cesaho.com.br/biblioteca_virtual/arquivos/arquivo_131_cesaho.pdf 
(Tamanho = 801KB) 
 “A utilização tecnicamente correta dos processos radioativos já saiu da etapa para 
aplicação prática nas lavouras. 
 
AGRICULTURA NUCLEAR  Alimentos para o futuro”  – Páginas 69 a 73.   
 
Original publicado pela Revista:  
 
“Materiais radioativos e técnicas supermodernas de cirurgia transformam certos animais 
em verdadeiros laboratórios ambulantes.  
 
Uma cirurgia especial permite aos cientistas acompanhar em permanência o processo de  
digestão no interior do estômago dos bovinos, e o liquido estomacal, recolhido por outro 
canal, é submetido a analises especiais no CENA” 
 
Inserido pelo Autor: 
 
Na foto à esquerda, o veterinário e Pesquisador Científico Antonio de Oliveira Lobão, 
quando era Chefe da Divisão de Ciências Animais do Centro de Energia Nuclear na 
Agricultura (CENA-USP) - Piracicaba/SP, coletando amostras de bovino mestiço que 
foi submetido, anteriormente, a cirurgias para implantação de fístula permanente no 
rúmen e no duodeno, realizadas pelo referido veterinário e pesquisador.  
 
Do seu lado esquerdo, o técnico de Laboratório Lécio A. Castilho. 
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Em outra foto, os técnicos de Laboratório Alidor Gonzáles e José Cleto da Silva Filho 
coletando sangue de um carneiro que recebeu fósforo radioativo. 
 

 
 

Leia o artigo de Antonio de Oliveira Lobão: 
PORQUE ME TORNEI UM HOMEOPATA 

http://www.cesaho.com.br/publicacoes/arquivos/artigo_20_cesaho.PDF 
 

Atualmente é Diretor Geral do CESAHO que oferece 

Curso de Homeopatia para agrônomos. 

Curso de Homeopatia para médicos e 

Curso de Homeopatia para veterinários. 

http://www.cesaho.com.br/cursos/index.aspx 

 
 


