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Chefe de Divisão do CENA na AIEA e FAO 

A fim de participar de uma das últimas reuniões do Grupo Coordenado de 
Pesquisa sobre uso de isótopos na detecção de deficiências mineiras dos 
animais domésticos, esteve em dias do mês passado na Agência Internacional 
de Energia Atômica (AIEA) e da FAO, em Nicósia, Chipre, o dr. Antonio de 
Oliveira Lobão, Chefe da Divisão de Ciências Animais do CENA.  

Na oportunidade o dr. Lobão fez a apresentação de um trabalho de sua 
especialidade: "Uso de Fósforo Radiativo Para Diagnosticar a Deficiência de 
Fósforo em Ruminantes", pesquisa essa realizada no CENA pelo Grupo da 
Secção de Nutrição Animal  com a colaboração da pesquisadora Dra. Dorinha 
Miriam S. S. Vitti Marcondes.  

Posteriormente o dr. Lobão participou também da 4ª Conferência Internacional 
de Doenças de produção animal, em Munique (Alemanha) visitando ainda 
nesse país, na cidade de Hannover, a Faculdade de Medicina Veterinária, o 
Instituto de Pesquisas Veterinárias de Compton e o Instituto Nacional de 
Pesquisas de gado leiteiro, em Reading, ambos na Inglaterra.  

Em suas visitas científicas referido pesquisador do CENA de Piracicaba teve 
oportunidade ainda de fazer uma exposição dos trabalhos que estão sendo 
realizados no CENA, na área de nutrição mineral em animais e produção de 
vacina irradiada, fazer contatos com pesquisadores de outros países visando 
maior intercâmbio científico, principalmente o aperfeiçoamento técnico de 
pesquisadores brasileiros no Exterior, bem como a visita de especialistas às 
nossas instituições de pesquisas com animais.  

Em Hannover, o dr. Lobão foi homenageado pelo Diretor da Faculdade de 
Medicina Veterinária, com uma peça de porcelana gravada com o símbolo 
dessa famosa Faculdade alemã.  

A viagem e os trabalhos do Chefe de Divisão de Ciências Animais do CENA 
contaram com o patrocínio do Projeto UNDP - IAEA – BRA – 78-006, em 
desenvolvimento no CENA. 
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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 

 


