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Apresentação

A Embrapa Gado de Leite é uma instituição voltada essencialmente para a
geração, adaptação e transferência de conhecimentos relacionados ao
agronegócio do leite brasileiro. Isso exige um esforço permanente e contínuo de
articulação com o setor produtivo, com as instituições de ensino e pesquisa,
com os representantes de classe e com setores dos governos federal, estaduais e
municipais responsáveis por formular e implementar políticas públicas.

É na biblioteca, no laboratório e nos seus campos experimentais que o seu corpo
de colaboradores dedicam o melhor de sua energia, de sua criatividade e de sua
experiência adquirida ao longo de três décadas, para oferecer ao Brasil soluções
que possibilitem ganhos efetivos para todos os segmentos produtivos relacionados ao leite e para os consumidores. Portanto, poucas empresas têm o privilégio
de poder afirmar que conseguem gerar efetivos benefícios para cada um de todos
os brasileiros - motivo de orgulho de todos que aqui dedicam o melhor de sua
existência.

O vínculo de seus colaboradores não se restringe às oito horas formalmente
estabelecidas pelo contrato de trabalho. Vai além. Afinal, é impossrvel para um
pesquisador, comprometido com a busca do conhecimento, atuar de forma
meramente burocrática. Os anseios dele fazem-no permanentemente ligado. E
esse comportamento contagia a todos aqui vinculados. Num processo sólido de
interação, somamos nossas habilidades em prol do cumprimento de nossa
missão institucional, de modo eficiente e com qualidade.

Mas a Embrapa Gado de Leite não se restringe à biblioteca, ao laboratório e aos
campos experimentais. Nas páginas que se seguem é possível verificar as
diferentes ações que seu corpo de 265 colaboradores estão aportando ao Brasil,
ao longo deste ano de 2006. Uma breve folheada desta publicação já é suficiente para demonstrar que poucos foram os dias deste ano que a Embrapa Gado de
Leite não esteve presente, realizando eventos técnicos ou de caráter informativo,
participando de defesas de teses ou recebendo visitas de produtores, de técnicos
ou pesquisadores.

Convidamos você, leitor, a conhecer um pouco mais de nossas ações e, juntamente conosco, desfrutar do orgulho de ter uma empresa brasileira, de capital
100% público. Enfim, uma empresa estatal que, ao completar 30 anos, mostra
vitalidade somente encontrada em jovens. E isso faz sentido. Afinal, o nosso
sentimento é de quem, no presente, sabe que está antecipando o que será o
futuro melhor de cada um dos brasileiros.

Pau/o do Carmo Martins

Mame Sidney de Pau/a Moreira

Chefe-Geral

Chefe-adjunto de Comunicação e Negócios

Pedro Braga Amcuri

Luiz Fernando Portugal Silva

Chefe-adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento Chefe-adjunto de Administração

Sumário

Janeiro
Fevereiro

.9
. 13

Março........................................ . ............................ 21
Abril........................................................................29
Maio.......................................................................37
Junho...................................................... . ............... 49
Julho.......................................................................57
Agosto....................................................................69
Setembro.................................................................81
Outubro...................................................................91
Novembro................................................................99
Dezembro..............................................................103

Ações com envolvimento da Embrapa Gado de Leite nas diversas regiões do País
Item
Participação em defesa de tese
Participação em qualificação
Organização de eventos
Realizaçáo de evenros
Participação em reuniões
Realização de cursos
Realização de dias de campo
Apresentação de palestras
Participação em eventos
Visitas recebidas
Outros
Total

Quantidade
1
1
1
O
3
9
5
O
2
4
1
27
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Dia

Atividade
Participação no Workshop: "Projetos: Chamada de softwares livres", no Rio
de Janeiro/RJ.

10 Participação em banca de qualificação de mestrado na Unesp, em
Jaboticabal/SP.
11 Realização do curso: "Aspectos gerais da qualidade do leite", para técnicos
da Confepar, em Londrina/PR.
Realização do curso "Produção eficiente de leite", para técnicos e estudantes, em Coronel Pacheco/MG.
Participação em Reunião na UFJF - CGCO, em Juiz de Fora/MG.
12 Realização do curso: "Aspectos gerais da qualidade do leite", para técnicos
do Concepar em Londrina/PR.
13 Visita da Ora. Agnes A. Odenyo do Kenya , consultora do IICA, em Juiz de
Fora/MG.
14 Participação na apresentação de monografias do curso de homeopatia
veterinária na UEMG, em Belo HorizontejMG.
16 Realização do curso "Diagnóstico da brucelose e tuberculose e coleta de
material para diagnóstico de Encefa/opatia espongiforme bovina (EEB)",
para médicos-veterinários, em Coronel Pacheco/MG.
17 Realização do Dia de Campo "Produção de leite com qualidade na propriedade", para produtores rurais da comunidade rural de Margarida/MG, em
Santos Dumont/MG.
Realização do Dia de Campo "Produção de leite com qualidade na propriedade", para produtores rurais da comunidade rural de Formoso/NIG, em
Santos Dumont/PvIG.
Realização do curso "Diagnóstico da brucelose e tuberculose e coleta de
material para diagnóstico de Encefa/opatia espongiforme bovina (EEB)",
para médicos-veterinários, em Coronel Pacheco/MO.
18 Participação em defesa de tese de doutorado - "Inseminação artificial de
ovelhas" na Universidade Federal Fluminense - UFF, no Rio de Janeiro/RJ.
Realização do curso "Diagnóstico da brucelose e tuberculose e coleta de
material para diagnóstico de Encefalopatia espongiforme bovins (EEB)",
para médicos-veterinários, em Coronel Pacheco/MG.
19 Realização do curso "Diagnóstico da brucelose e tuberculose e coleta de
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Atividade

Dia

material para diagnóstico de Encefa/opatia espongiforme bovina (EEB)",
para médicos-veterinários, em Coronel PachecolMG.
20 Realização do curso "Diagnóstico da brucelose e tuberculose e coleta de
material para diagnóstico de Encefa/opatia espongiforme 1,ovina (EEB)",
para médicos-veterinários, em Coronel Pacheco/MG.
21 Participação na Reunião da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado
do Rio Grande do Norte - Natal/RN.
24 Realização do Dia de Campo "Produção de leite com qualidade na propriedade", para produtores rurais da comunidade rural de Dores/MG, em
Santos Dumont/MG.
Realização do Dia de Campo "Produção de leite com qualidade na propriedade", para produtores rurais da comunidade rural de Samambaia/MG, em
Santos Dumont/MG.
26 Organização do 3 0 . Encontro de Produtores da Zona da Mata Mineira, em
Muriaé/MG.
Realização do curso "Orientação sobre a IN/Si e procedimentos de coleta e
transporte de amostras de leite cru para análise laboratorial", para técnicos
de associações em geral, em Coronel Pacheco/MG.
27 Participação no 1 0 Encontro Estadual de Cooperativas e Associações de
Agricultores Familiares do Estado de Goiás, em Goiânia/CO.
Visita do prefeito do município de São Geraldo/MG, Walmir Rocha Lopes e
acompanhantes: Secretário Municipal de Limpeza Urbana, Aracy Fagundes
Filho, Vereador Jonas Batalha Silveira e o Vereador e representante do
Sindicato Rural, Sérgio Bittencourt, em Juiz de Fora/MG.
29 Participação na Reunião da Comissão Especial da Câmara Setorial do Leite,
em São Paulo/SP.
30 Visita do jornalista João Castanho para coletar informações para o livro "A
história do leite no Brasil", em Juiz de Fora/MG.
31 Realização do Dia de Campo "Produção do leite com qualidade na propriedade", para produtores rurais da comunidade rural de Patrimônio da Serra/
MC, em Santos Dumont/MG.
Visita do jornalista João Castanho para coletar informações para o livro "A
história do leite no Brasil", em Juiz de Fora/MG.
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Fevereiro

2006
\ções com envolvimento da Embrapa Gado de Leite nas diversas regiões do País.
Irem
Participação em defesa de tese
Participação em qualificaçáo
Organização de evenros
Realização de eventos
Participação em reunióes
Realização de cursos
Realização de dias de campo
Apresentação de palestras
Participação em eventos
Visitas recebidas
Outros
Total

Quantidade
14
O
2
4
8
26
11
4
5
13
O
87
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Dia

Atividade
Inicio do curso de reprodução em atendimento ao convênio FAA/EMVV,
em ValençafRJ.
Realização do curso "Nutrição e alternativas de manejo alimentar para
bovinos de leite", para técnicos, produtores e estudantes ligados ao setor
leiteiro, em Coronel Pacheco/MG.
Visita do jornalista João Castanho para coletar informações para o livro "A
história do leite no Brasil", em Juiz de Fora/MG.
Realização do seminário "Introdução à microbiologia do rúmen", apresentado pela pesquisadora do Quênia, Agnes Odenyo, em Juiz de Fora/MG.

2

Apresentação da palestra "Como produzir leite com qualidade" para
produtores da região, em Aiuruoca/MG.

3

Reunião com a reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF),
Prol 8 Margarida Salomão, em Juiz de ForaJMG.

6

Realização do curso "Bioecologia e controle integrado de carrapatos", para
alunos de pós-graduação da UFRRJ, em Seropédica/RJ.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para produtores e
técnicos dos assentamentos de Canudos (Palmeiras de Goiás/GO), Carlos
La Marca (Arinos/MG), em Coronel Pacheco/MG.
Realização do seminário "Procedimentos laboratoriais para pesquisa em
microorganismos do rômen", apresentado pela pesquisadora do Quênia,
Agnes Odenyo, em Juiz de Fora/MG.
Organização do 9°, Congresso Pan-Americano do Leite, juntamente com a
Fepale e AGL, em Porto Alegre/RS.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para produtores e
técnicos dos assentamentos de Canudos (Palmeiras de Goiás/GO), Carlos
La Marca (Arinos/MG), em Coronel Pacheco/MG.
Participação em banca de defesa de dissertação de mestrado "Aspectos
biológicos e preferência para oviposição de Bemisia tabacibiótipo bem
cultivares de algodoeiro", na Ufla, em Lavras/MG.
Participação em banca de defesa de dissertação de mestrado "Custos e
escala de produção na pecuária leiteira: um estudo nos principais estados
produtores do Brasil", na Ufla, em Lavras/MG.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para produtores e

Embrapa Gado de Leite em movimento

Atividade

Dia

técnicos dos assentamentos de Canudos (Palmeiras de Goiás/GOL Carlos
La Marca (Arinos/MG), em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Bioecologia e controle integrado de carrapatos" para
alunos de pós-graduação da UFRRJ, em Seropédica/RJ.
9

Participação em banca de defesa de dissertação de mestrado "Análise de
desempenho econômico da produção orgânica de leite em uma propriedade
em Brasília/DE', na UFMG, em Belo Horizonte/MG.
Participação em reunião para apresentação do projeto "Identificação de
prioridades pelo setor leiteiro de São Luiz de Montes Belos", ao Fórum
Permanente da Pecuária de Leite Regional, em Novo Brasil/GO.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para produtores e
técnicos dos assentamentos de Canudos (Palmeiras de Goiás/GO), Carlos
La Marca (Arinos/MG), em Coronel Pacheco/MG.

10 Organização da XX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Transferência
de Embriões - SBTE, em Alfenas e Araxá/MG.
Participação em banca de defesa de tese de doutorado "Endogamia na raça
Gir", na UFV, em Viçosa/MG.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para produtores e
técnicos dos assentamentos de Canudos (Palmeiras de Goiás/GO), Carlos
La Marca (Arinos/MG), em Coronel Pacheco/MG.
Realização do Dia de Campo "Produção de leite no sistema a pasto e
confinado", para prefeitos, secretários de agricultura e produtores de leite
de Alagoas, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do Dia de Campo "Alimentação e manejo de pastagens em
rebanhos leiteiros", para prefeitos, secretários de agricultura e produtores
de leite de Alagoas, em Coronel Pacheco/MG.
Visita do Dr. Vlademir Pomar e Sra.Heliete Beatriz Reschke, da BWP
Projetos Consultorias e Participações, para apresentação do seminário
"Comércio internacional de lácteos - oportunidades e ameaças para os
exportadores - a visão do mercado chinês", em Juiz de Fora/MG.
11 Realização do Dia de Campo "Tópicos em pecuária de leite", para produtores dos assentamentos de Canudos (Palmeiras de Goiás/GO) e Carlos La
Marca (Arinos/MG), em Coronel Pacheco/MG.

15
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Dia

Atividade
Visita do Projeto Viver Juiz de Fora, em Juiz de Fora/MG.

13 Participação em Unidade Demonstrativa com apresentação da palestra
"Integração Iavoura:pecuária leiteira", para produtores rurais da região, no
Show Rural Coopavel 2006, em CascavellPR.
Participação em reunião para discutir o evento comemorativo dos 30 anos
da Embrapa Gado de Leite, em Jaboticabal/SP.
Realização do curso inseminação artificial de bovinos" para produtores de
leite, em Valença/RJ.
Participação com estande no Show Rural da Coopavel, em Cascavel/PR
Visita do Sr. Tilak R. Dhiman, da Universidade de Utha/USA, e apresentação do seminário "Fatores determinantes da concentração de ácido linoléico
conjugado (CLA) no leite e na carne de ruminantes", em Juiz de Fora/MG.
Realização do Dia de Campo "Seleção e melhoramento de bovinos para
leite", para os assentados de Canudos (Palmeiras de Goiás/G0) e Carlos la
Marca (Arinos/MG), em Coronel PachecofMG.
Visita do Prof. Paulo Vilela (UFJF) e Dr. Reginaldo Arcuri à Sede da
Embrapa Gado de Leite.
14 Participação em Unidade Demonstrativa e apresentação de palestra
"Integração Iavoura:pecuária leiteira", para produtores rurais da região, no
Show Rural Coopavel 2006, em Cascavel/PR.
Apresentação da palestra "Gestão estratégica de custos na atividade
leiteira" para técnicos e fornecedores da Cooprata, em Uberlândia/MG.
Participação com estande no Show Rural da Coopavel, em Cascavel/PR.
Visita do Dr. Tilak R. Dhiman, da Universidade de Utha/USA, em Juiz de
Fora/MG Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos" para produtores de
leite, em Valença/RJ.
Realização do Dia de Campo "Tópicos em pecuária de leite", para produtores de leite de Rosário da LimeirafMG, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Boas práticas na ordenha manual", para produtores e
técnicos, em Coronel Pacheco/MG.
Visita do diretor-geral do Instituto de Investigação Agronômica (lIA) do
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Angola, Joaquim
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Atividade

Dia
César, em Juiz de Fora/MG.

Participação na banca de defesa de dissertação de mestrado "Valor nutritivo
do resíduo do processamento do caroço de algodão suplementado com
levedura e o efeito na microbiota ruminal de bovinos", na Unesp, em
Jaboticabal/SP.
15 Participação em Unidade Demonstrativa e apresentação de palestra
"Integração lavoura:pecuária leiteira", para produtores rurais, no Show
Rural Coopavel 2006, em Cascavel/PR.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos" para produtores de
leite, em Valença/RJ.
Visita do Dr. Tilak R. Dhiman, da Universidade de Utha/USA, em Juiz de
Fora/MG.
Participação com estande no Show Rural da Coopavel, em Cascavel/PR.
Realização do curso "Técnicas laboratoriais de análises de alimentos" para
estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, em Juiz de
Fora/MG.
Apresentação da palestra "Perspectivas e desafios de produção de leite no
Brasil", no curso: Gestão estratégica da propriedade leiteira, para produtores de leite da região, em Prata/MG.
Apresentação da palestra "Gestão estratégica de custos na atividade
leiteira", no curso: Gestão estratégica da propriedade leiteira, para produtores de leite da região, em Prata/MG.
Realização do curso "Boas práticas na ordenha manual", para produtores e
técnicos, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Gestão estratégica da propriedade leiteira", para a
equipe técnica da Cooperativa Agropecuária de Prata - Cooprata - PrataJMG.
16 Participação em Unidade Demonstrativa e apresentação de palestra
"Integração lavoura:pecuária leiteira", para produtores rurais, no Show
Rural Coopavel 2006, em Cascavel/PR.
Participação em banca de defesa de tese de doutorado "Diferentes quantidades de soro de leite na alimentação de vacas secas", na Ufla, Lavras/MG.
Visita do Dr. Tilak R. Dhiman, da Universidade de Utha/USA, em Juiz de
Fora/MG.
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18

Atividade

Dia

Participação na 1'. Reunião da CVZ/Fapemig, em Belo I-lorizonte/MG.
Realização do curso "inseminação artificial de bovinos" para produtores de
leite, em Valença/RJ.
Participação com estande no Show Rural da Coopavel, em Cascavel/PR.
Realização do curso "Gestão estratégica da propriedade leiteira", para a
equipe técnica da Cooperativa Agropecuária de Prata - Cooprata - Prata/MG.
Realização do curso "Orientação sobre a IN/51 e procedimentos de coleta e
transporte de amostras de leite cru para análise laboratorial" para associações em geral em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Técnicas laboratoriais de análise de alimentos", para
estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora em Juiz de Fora/MG.
Visita do Vice-prefeito de Santos Dumont, Peter Chaves e acompanhantes:
o Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Geovani
Martins, a Coordenadora da Agência de Desenvolvimento de Santos
Dumont e região (Adesan), Daniella Fadei, e o representante do Sebrae,
Marcelo Rother, em Juiz de Fora/MG.
Realização do curso "Atualização em reprodução de bovinos leiteiros", para
estudantes, estagiários e profissionais de medicina-veterinária, no CESM,
em Vaiença/RJ.
17 Participação em Unidade Demonstrativa e apresentação de palestra
"integração lavoura:pecuária leiteira", para produtores rurais da região, no
Show Rural Coopavei 2006, em Cascavel/PR.
Realização do curso "inséminação artificial de bovinos" para produtores de
leite, em Valença/RJ.
Realização do Dia de Campo "instalação e manutenção de cerca elétrica",
para produtores dos assentamentos de Canudos (Palmeiras de Goiás/CO) e
Carlos La Marca (Arinos/MG), em Coronel Pacheco/MG.
Participação com estande no Show Rural da Coopavel, em Cascavel/PR.
Visita do Dr. Tilak R. Dhiman, da Universidade de Utha/USA, em Juiz de
Fora/MG.
Realização do curso "Atualização em reprodução de bovinos leiteiros", para
estudantes, estagiários e profissionais de medicina-veterinária, no CESM,
em Valença/RJ.
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Atividade

Dia

Participação em defesa de tese de doutorado "Níveis de expressão dos
genes fabp3 e fabp4 e conteúdo de gordura intramuscular em suínos", na
UFV, em Viçosa/MG.
20 Participação na Reunião da Comissão Nacional de Pecuária de Leite e da
Aliança Láctea Global, em Brasilia/DF.
Participação em banca de defesa de dissertação de mestrado "Absorção e
remobilização de NO3 em arroz (Oryza sativa 1.), atividade das bombas de
prótons e da dinâmica de processo", na UFRRJ, Seropédica/RJ.
Participação em banca de defesa de tese de doutorado "Características
estruturais e morfológicas relacionadas à eficiência de pastejo em
Pennisetum sp. no período da seca", na tJFRPE,Teresina/PE.
Participação na banca de defesa de tese de doutorado "Avaliação de
descritores morfológicos e seleção de diferentes tipos de progênies de
Pennisetum sp.", na UFRPE, em Teresina/PE.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para produtores,
técnicos e estudantes, em Coronel Pacheco/MG.
21 Participação no lançamento do Fundo de Promoção do Leite, em Goiânia!
GO.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para produtores,
técnicos e estudantes, em Coronel Pacheco/MG.
Visita da delegação de produtores de leite da Austrália, em Juiz de Fora/MG.
Participação na Reunião da Aliança Láctea Global, em Brasrlia/DF.
22 Participação na banca de defesa de tese de doutorado "Análise retrospectiva dos fatores associados à distribuição da tuberculose bovina no estado
do Rio de Janeiro", na UFRRJ, em ltaguaf/RJ.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para produtores,
técnicos e estudantes, em Coronel Pacheco/MG.
Participação na Reunião da Aliança Láctea Global, em Brasflia/DF.
Visita da Sra. Heliete Beatriz Reschke, da BWP Projetos Consultorias e
Participações, em Juiz de ForaIMG.
Participação na banca de defesa de dissertação de mestrado "Estudo
exploratório para o conhecimento da ecologia de infecção dos nematóides
entomopatogênicos Heterorhabditis rio bra vus e Steinernema carpocapsae

19
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(rhabditicia: heterorhabditidae, sterinernematidae) em Afphitobius diaperinus
(panzer) (coleoptera:tenebrjonjdae), na UFJF, em Juiz de Fora/MG".
23 Participação em bancada defesa de tese de doutorado "Extração das
proteínas de reservas e caracterização molecular através de RAPD em grãos
de variedades locais de arroz do maranhão", na UFRRJ, Seropédica/RJ.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para produtores,
técnicos e estudantes, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do seminário "Apresentação dos projetos de pesquisas de
2006", em Juiz de Fora/MG.
24 Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para produtores,
técnicos e estudantes, em Coronel Pacheco/MG.

kçóes com envolvimento da Embrapa Gado de Leite nas diversas regiões do País.
Item
Participação em defesa de tese
Participação em qualificação
Organização de eventos
Realização de eventos
Participação em reuniões
Realização de cursos
Realização de dias de campo
Apresentação de palestras
Participação em eventos
Visitas recebidas
Outros
Total

Quantidade
6
O
2
6
15
8
11
11
13
5
O
77
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Dia
3

Atividade
Participação na Reunião da Rede Mineira de Biotecnologia (genoma funcional), em Belo Horizonte/MG

4

Visita do Projeto Viver Juiz de Fora, em Juiz de Fora/MG

5

Visita do Projeto viver Juiz de Fora, em Juiz de Fora/MG

6

Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para estudantes,
em Coronel Pacheco/MG.

7

Reunião do projeto risco climático: "Apresentação do relatório final do
projeto de análise de risco de EEB do Brasil", em CampinasfSP.
Participação em banca de defesa de dissertação de mestrado "Eficiência de
métodos de controle de pragas do tomateiro (Lycopers/con escu/entum
MiII.) na região de Presidente Prudente - SP", na Universidade do Oeste
Paulista, em Presidente Prudente/SP.
Assinatura de convênios e eventos promovidos pela AEGfSindileite, em
São Luiz dos Montes Belos/GO.
Participação no 6 0. Rio Sul Leite, em Barra do Piraí/RJ.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para estudantes,
em Coronel Pacheco/MG.

8

Organização do 30• Encontro de Produtores de Leite da Zona da Mata
Mineira, em Muriaé/MG.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para estudantes,
em Coronel Pacheco/MG.
Realização da aula inaugural do curso de tecnólogo em laticínios, em São
Luís dos Montes Belos/GO.

9

Participação em banca de defesa de tese de doutorado "Adubação
nitrogenada e lâminas de água em pastagem de capim-elefante", no DZV/
UFV, em Viçosa/MG.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para estudantes,
em Coronel Pacheco/MG.
Apresentação da palestra "Evolução do mercado de leite: tendências
tecnológicas e mercadológicas", no evento da Abiq para produtores de
queijos de São Paulo, em Atibaia/SP.
Realização do curso "Atualização em reprodução de bovinos leiteiros", para

Ernbrapa Gado de Leite em movimento

Atividade

Dia

estudantes, estagiários e profissionais de medicina-veterinária, no CESM,
em Valença/RJ.
10 Participação em banca de defesa de dissertação de mestrado 'Detecção de
Escherichia cofiem leite por um método convencional e por reação em
cadeia da polimerase (PCR)", na UFMG, Belo Horizonte/MG.
Participação no curso de erosão e controle de sedimentos oferecido pela
Deflor. Belo Horizonte/MG.
Realização do curso 'Inseminação artificial de bovinos", para estudantes,
em Coronel Pacheco/MO.
Visita do ex-presidente da República Federativa do Brasil, Itamar Franco,
para o lançamento do ano comemorativo de 30 anos da Embrapa Gado de
Leite, em Juiz de Fora/MG.
Realização do curso "Atualização em reprodução de bovinos leiteiros", para
estudantes, estagiários e profissionais de medicina-veterinária, no CESM,
em Valença/RJ.
13 Visita a produtores comerciais de alfafa da região, em São Luiz Gonzaga e
Pelotas/RS.
Apresentação da palestra "Produção e melhoramento genético de alfafa no
Brasil", em São Luiz Gonzaga/RS.
Participação na Reunião sobre manutenção de rebanhos experimentais, em
Brasília/D F.
Realização do seminário "Fatores determinantes da concentração de ácido
linoléico conjugado (CLA) no leite e na carne dos ruminantes", em Juiz de
Fora/MG.
14 Participação na Reunião do Grupo Gestor Do projeto Leite lvaí, em Cambira/PR.
Participação na banca de defesa de dissertação de mestrado "Efeito de um
aditivo prebiótico no leite e no concentrado sobre o desempenho e aspectos sanitários de bezerros de rebanhos leiteiros", na UFRRJ, em
Seropédica/RJ.
Participação no Workshop Regional Sudeste "Rede de inovação e
prospecção tecnológica para o agronegócio", em Ribeirão Preto/SP.
15 Participação na Reunião da Câmara Técnica de Bovinos de Leite - Seapa/
MG, em Belo Horizonte/MG.

23

24

Embrapa Gado de Leite em movimento

Dia

Atividade
Participação no II Encontro Nacional dos Secretários-Executivos das
Câmaras Setoriais e Temáticas, em BrasílialDF.
Realização do seminário "A experiência da lntecoop", em Juiz de Fora/MG
Participação na audiência pública da Assembléia Legislativa de Minas Gerais
sobre o projeto "Desenvolvimento da bacia leiteira na microrregião de
Santos Dumont", em Santos Dumont/MG.

16 Participação no IV Encontro da Rede Mineira de Propriedade Intelectual, em
Lavras/MG.
Realização do curso "Orientação para IN/Si e procedimentos de coleta e
transporte de amostras de leite cru para análise laboratorial", para associaçôes em geral, em Coronel Pacheco/MG.
17 Participação no IV Encontro da Rede Mineira de Propriedade Intelectual, em
Lavras/MO.
Participação na solenidade de inauguração da Rede Nacional de Pesquisa RNP, com a presença da reitora da UFJF, Margarida Salomão, em Juiz de
Fora/MG.
19 Visita do Projeto Viver Juiz de Fora, em Juiz de Fora/MG.
20 Participação na 2 8 . Reunião da Câmara de Veterinária e Zootecnia (CVZ) da
Fapemig, em Belo Horizonte/MG.
Realização do curso "Reciclagem em pecuária de leite", para estudantes da
Universidade Federal de Viçosa, em Coronel Pacheco/MG.
21 Participação do lançamento do Centro de Inteligência do Leite - CiLeite, em
Belo Horizonte/MG.
Apresentação de palestra "Controle estratégico de carrapato", nas comunidades de Patrimônio da Serra e São João da Serra, em Santos Dumont/MG
22 Participação na 10'. Reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do
Leite e de seus Derivados, em BrasíliafDF.
Realização do Dia de Campo "Tópicos em pecuária de leite", para produtores de leite do Municrpio de Antônio Prado/MG, em Coronel Pacheco/MG.
Apresentação da palestra "Alimentação na época seca do ano e uso de
cana-de-açúcar com uréia", no evento sobre pecuária leiteira no agreste
seco, em Garanhuns/PE.
23 Participação na X Plenária Regional Sudeste do Sinpaf, em Montes Claros/MG.

Embrapa Gado de Leite em movimento

Atividade

Dia

Organização do Dia de Campo sobre "Produção de leite em pastagens de
Panicum" na propriedade do Sr. Fábio Panicio, em JaguapitãlPfl em
conjunto com a Emater-PR.
Apresentação da palestra "Manejo de pastagens com vacas em lactação"
em Jaguapitã/PR.
Participação na 10". Reunião da Câmara Setorial da cadeia produtiva do
leite e de seus derivados, em Brasília/DE.
Realização do Dia de Campo "Controle estratégico de carrapatos", para
produtores da comunidade rural de Samambaia/MG, em Santos Dumont/
MG.
Realização do Dia de Campo "Controle estratégico de carrapatos", para
produtores da comunidade rural de DoresIMG, em Santos Dumont/MG.
Realização do Dia de Campo "Resultados econômicos e técnicos da
produção de leite a pasto", no Sítio Santa Rita de Cássia, em Jaguapitã/PR.
24 Participação na X Plenária Regional Sudeste do Sinpaf, em Montes Claros/MG.
Realização do curso "Reciclagem em pecuária de leite", para técnicos das
empresas Múltipla Saúde Nutrição Animal, Tecmix Ind. e Com. de rações e
estagiários da Embrapa Gado de Leite, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do Dia de Campo "Tópicos em pecuária de leite", para técnicos
das empresas Múltipla Saúde Nutrição Animal e Tecmix Ind. Com . de
Rações, em Coronel Pacheco/MG.
25 Participação na X Plenária Regional Sudeste do Sinpaf, em Montes Claros/MG.
Organização da XX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Transferência
de Embriões - SBTE, em Alfenas/MG.
27 Avaliação de projetos MP-4 como consultor adhoc, em Sete Lagoas/MG.
Participação no lançamento do Centro de Transferência de Tecnologia de
Raças Zebuínas com Aptidão Leiteira, em Brasília/DF.
Realização do Dia de Campo "Sistemas de produção de leite", para estagiários da Embrapa Gado de Leite, em Coronel Pacheco/MG.
Realização de Treinamento especial para segurança no trabalho rural, em
Coronel Pacheco/MG.
28 Participação no Curso de Conservação de Energia - Cemig, em Belo
Horizonte/MG.

25
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26

Atividade

Dia

Realização do Dia de Campo "Controle estratégico de carrapatos", para
produtores rurais da comunidade rural de Formoso/MG - Santos Dumont/MG.
Realização do Dia de Campo "Controle estratégico de carrapatos", para
produtores da comunidade rural de Margarida/MG- Santos Dumont/MG.
Realização do Workshop "Isolation and characterization of tannin tolerant
bactéria", em Juiz de Fora/MG.
29 Participação na Feira Agroinovação 2006, em Campo Grande/MT.
Participação em banca de defesa de dissertação de mestrado "Avaliação
nutricional e caracterização da lignina da Brachiaria brizantha em dois
sistemas silvipastoris" na UFMG, em Belo Horizonte/MG.
Realização do Dia de Campo "Manejo rotacionado de pastagens", para
acadêmicos da Universidade Católica de Goiás - UCG, em Santo Antônio
de Goiás/G0.
Realização de Seminário sobre produção animal, em Aracaju/SE.
30 Apresentação de palestra "Comercialização do leite e derivados", em Santos
Dumont/MG.
Participação como consultor do "Consultório tecnológico de gado de leite",
no Agroinovação 2006, promovido pela Embrapa Gado de Corte/Protilp,
em Campo Grande/MS.
Apresentação da palestra "Cronologia do desenvolvimento da técnica de
transferência nuclear", no 1 Encontro Paulista sobre Clonagem Animal, na
Unesp, Assis/SP.
Participação em banca de defesa de dissertação de mestrado "Análise da
estrutura genética da população de cavalos da raça mangalarga marchador
no Estado de Minas Gerais utilizando marcadores microssatélites", na
UFMG, em Belo Horizonte/MG.
31 Apresentação da palestra "Programa de melhoramento genético e teste de
progênie" no IV Curso Intensivo de Julgamento de Gir Leiteiro, em Jacareí/SP.
Realização do curso "Manejo alimentar e reprodutivo do rebanho leiteiro",
para técnicos da Múltipla Saúde Nutrição Animal Ltda, em Juiz de Fora/MG.
Participação como consultor do "Consultório tecnológico de gado de leite",
no Agroinovação 2006, promovido pela Embrapa Gado de Corte/Protilp,
em Campo Grande/MS.

Embrapa Gado de Leite em movimento

Atividade

Dia

Apresentaçëo de palestra "Programa de melhoramento e teste de progênie",
no 5° Curso Intensivo de Julgamento do Gir Leiteiro, para criadores de Gir
leiteiro, em Jacarer/SP.
Apresentação da palestra "O Gir leiteiro e a estrutura organizacional da
ABCGIL", no 5° Curso Intensivo de Julgamento do Gir Leiteiro, para
criadores de Gir leiteiro, em Jacareí/SP.

27

Abril______
Ações com envolvimento da Embrapa Gado de Leite nas diversas regiões do País.
Irem
Participação em defesa de tese
Participação em qualificação
Organização de eventos
Realização de eventos
Participação em reuniões
Realização de cursos
Realização de dias de campo
Apresentação de palestras
Participação em eventos
Visitas recebidas
Outros
Total

Quantidade
1
O
5
6
10
22
3
14
32
9
3
105
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Dia

Atividade
Visita do Projeto Viver Juiz de Fora, em Juiz de Fora/MG
Participação como consultor do "Consultório tecnológico de gado de leite",
no Agroinovação 2006, promovido pela Embrapa Gado de Corte/Protilp,
em Campo Grande/MS.
Visita do Projeto Viver Juiz de Fora, em Juiz de Fora/MG
Participação na Reunião com representantes da raça Girolando e com
representantes do lnmet, em Belo Horizonte/MG.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para estudantes da
UFF e produtores de leite, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para produtores,
técnicos e estudantes, em Coronel PachecofMG.
Apresentação da palestra "Avaliação genética: base de dados, modelos
alternativos", no evento: Programa Nacional de Melhoramento do Gir
Leiteiro, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do Workshop "Programa Nacional de Melhoramento do Gir
Leiteiro", em Juiz de Fora/MG.
Reunião com representantes da ABCGIL, em Juiz de Fora/MG.

4

Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para estudantes da
UFF e produtores de leite, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para produtores,
técnicos e estudantes, em Coronel Pacheco/MG.
Apresentação da palestra "lnformaçôes moleculares", no evento: Programa
Nacional de Melhoramento do Gir leiteiro, em Juiz de Fora/MG.
Apresentação da palestra "Estrutura do programa de melhoramento: número
de touros; fazendas colaboradoras; técnicas de campo; problemas e
alternativas", no evento: Programa Nacional de Melhoramento do Gir
leiteiro, em Juiz de Fora/MG.
Realização do Workshop Programa Nacional de Melhoramento do Gir
Leiteiro, em Juiz de Fora/MG
Realização do seminário "Método Ambitec", em Juiz de Fora/MG.
Participação na reunião com Sr. Ministro da Agricultura Sr. Roberto
Rodrigues, Brasilia/DF.

Embrapa Gado de Leite em movimento

Atividade

Dia

Organização do 3 0 . Encontro de Produtores de Leite da Zona da Mata
Mineira, em Muriaé/MG.
Participação em programa de rádio em Muriaé/MG.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para estudantes da
UFF e produtores de leite, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para produtores,
técnicos e estudantes, em Coronel Pacheco/MO.
Realização do curso "Técnicas de reprodução assistida em bovinos de
leite", para estudantes da Faculdade Estácio de Sá/RJ, em Coronel
Pacheco/MG.
Realização do Dia de Campo "Sistema de alimentação em gado de leite",
para estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora e Centro de
Ensino Superior de Juiz de Fora, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Atualização em melhoramento de bovinos leiteiros"
para técnicos da Acetel, em Campina Grande/PB.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para estudantes da
UFF e produtores de leite, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para produtores,
técnicos e estudantes, em Coronel Pacheco/MG.
Participação da Vitrine de Tecnologias do Leite® na 46 0 Exposição
Agropecuária e Industrial de Londrina, em Londrina/PR.
Reunião com representantes da Girolando, em Juiz de Fora/Mil
Realização do curso "Atualização em reprodução de bovinos leiteiros", para
estudantes, estagiários e profissionais de medicina-veterinária, no CESM,
em Valença/RJ.
7

Apresentação da palestra "Gamasida e ixodida" para alunos da UFRRJ,
Seropédica/RJ.
Realização do curso "Atualização em melhoramento de bovinos leiteiros"
para técnicos da Acetel, em Campina Grande/PB.
Realização do curso "Atualização em pecuária deleite", para estudantes da
UFF e produtores de leite, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para produtores,
técnicos e estudantes, em Coronel Pacheco/MG.

31

32

Embrapa Gado de Leite em movimento

Dia

Atividade
Participação da Vitrine de Tecnologias do Leite® na 46 0 Exposição
Agropecuária e Industrial de Londrina, em Londrina/PR.
Visita do neozelandês Owen Williams, em Juiz de Fora/MG
Realização do curso "Atualização em reprodução de bovinos leiteiros", para
estudantes, estagiários e profissionais de medicina-veterinária, no CESM,
em Valença/RJ.
Participação da Vitrine de Tecnologias do Leite® na 46 0 Exposição
Agropecuária e Industrial de Londrina, em Londrina/PR.
Participação da Vitrine de Tecnologias do Leite® na 46 0 Exposição
Agropecuária e Industrial de Londrina, em LondrinafPR.

10 Organização do 9 0. Congresso Pan-Americano do Leite, reunião em Belo
HorizontefMG.
Realização do curso "Reciclagem em pecuária de leite", para estudantes do
Centro Universitário Plínio Leite, em Coronel Pacheco/MG.
Participação da Vitrine de Tecnologias do Leite® na 46 0 Exposição
Agropecuária e Industrial de Londrina, em Londrina/PR.
11 Reunião com o Ministro da Agricultura Sr. Roberto Rodrigues, em Brasília!
DE.
Organização do 6 0 . Rio Sul Leite, em Resende/RJ.
Participação da Vitrine de Tecnologias do Leite® na 46 0 Exposição
Agropecuária e Industrial de Londrina, em Londrina/PR.
12 Participação na banca de defesa de tese de dissertação de mestrado
"Eficiência de isolados de nematóides no controle de cupins", na Ufla, em
Lavras/MG.
Participação na Reunião da Rede de Qualidade e Segurança de Alimentos
com representantes da União Européia - Safe Foodera, em Brasília/DF.
Participação da Vitrine de Tecnologias do Leite® na 46 0 Exposição
Agropecuária e Industrial de Londrina, em Londrina/PR.
Apresentação da palestra "Embrapa '5 initiative to stablish a food safety
and quality network", na Safe Foodera, em Brasília/DF.
Apresentação da palestra "Segurança alimentar na produção de leite"
durante o Xl Encontro Regional de Produtores de Leite na 46. Expo
Londrina, Londrina/PR.

Embrapa Gado de Leite em movimento

Dia

Atividade
Apresentação da palestra "Tendências do mercado de leite" na 46. Expo
Londrina, em Londrina/PR.
Apresentação de palestra no 8 0 . Simpósio sobre Nutrição de Ruminantes Esalq, Piracicaba/SP.
Participação da Vitrine de Tecnologias do Leite® na 46 0 Exposição
Agropecuária e Industrial de Londrina, em Londrina/PR.

13 Participação da Vitrine de Tecnologias do Leite® na 46 0 Exposição
Agropecuária e Industrial de Londrina, em Londrina/PR.
Apresentação de palestra "Segurança Alimentar na Produção de Leite"
durante o Xl Encontro Regional de Produtores de Leite na 46a. Expo
Londrina, Londrina/PR.
Apresentação da palestra "Tendências do mercado de leite" durante o Xl
Encontro Regional dos Produtores de Leite, na 46a. Expo Londrina, em
Londrina/PR.
Realização do 11 0 Encontro Regional do Leite, em Londrina/PR.
14 Participação da Vitrine de Tecnologias do Leite® na 46a. Expo Londrina,
em Londrina/PR.
Entrega de doaçes da campanha da páscoa, para as entidades Ascomcer,
Irmã Celeste e Grupo Espírita Euripedes Barsanufo, em Juiz de Fora/MG.
15 Participação da Vitrine de Tecnologias do Leite na 46a. Expo Londrina, em
Londrina/PR.
Visita do Projeto Viver Juiz de Fora, em Juiz de Fora/MG.
16 Participação da Vitrine de Tecnologias do Leite® na 46 0 Exposição
Agropecuária e Industrial de Londrina, em Londrina/PR.
Visita do Projeto Viver Juiz de Fora, em Juiz de Fora/MG.
Participação no curso Prodap, Juiz de Fora/MG.
17 Participação no curso Prodap, Juiz de Fora/MG.
Participação na 3". Reunião da CVZ da Fapemig, em Belo Horizonte/MG.
18 Participação no Workshop "Modelos de simulação de fazenda para análise
de riscos na pecuária de leite e de corte", Campinas/SP.
Participação na reunião do grupo gestor do projeto Leite Ivai, Cambira/PR.
Participação no curso Prodap, Juiz de Fora/MG.

33
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Atividade

Dia

Visita de representantes da DPA/Nestlé: Valter Galan, Pedro Simão Filho e
Reinaldo Andrade, em Juiz de Eora/MG.
Realização do Workshop "Modelo de simulação de fazenda para análise de
riscos na pecuária de leite e de corte", em Campinas/SP.
19 Participação no Workshop "Modelos de simulação de fazenda para análise
de riscos na pecuária de leite e de corte", em Canipinas/SP.
Visita do poeta e escritor Aflonso Romano de Sant'Ana, à sede da
Embrapa Gado de Leite, para a reabertura da Biblioteca Homero Abílio
Moreira, em Juiz de Fora/MG.
Participação no curso Prodap, Juiz de Fora/MG.
Organização do 3 0 . Encontro de Pecuária de Leite da Zona da Mata Mineira,
em Rio Pomba e Astolfo Dutra/MG.
Realização do Workshop "Modelo de simulação de fazenda para análise de
riscos na pecuária de leite e de corte", em Campinas/SP.
Reunião com Dr. Sérgio Reis, Mano A. Garcia, Ana Paula Coelho e Leonardo A Pinto de Sã, da Prodap, em Juiz de Fora/MG.
20 Participação na Xl Plenária Nacional do Sinpaf, no Rio de Janeiro/RJ.
Organização do 3 0 . Encontro de Produtores de Leite da Zona da Mata
Mineira, em Leopoldina e Muriaé/MG.
Realização do curso "Orientação para lN/51 e procedimentos de coleta e
transporte de amostras de leite cru para análise laboratorial", para associações em geral, em Coronel Pacheco/MG.
22 Participação de estande na Exposição Ciência para a Vida, em Brasilia/DF.
Visita do Projeto Viver Juiz de Fora, em Juiz de Fora/MG.
23 Participação de estande na Exposição Ciência para a Vida, em Brasília/DE.
Visita do Projeto Viver Juiz de Fora, em Juiz de Fora/MG.
24 Participação de estande na Exposição Ciência para a Vida, em Brasília/DF.
Realização do curso "Gerenciamento estratégico da propriedade leiteira",
para estudantes, produtores e técnicos, em Coronel Pacheco/MG.
25 Apresentação da palestra "Aspectos econômicos da utilização de pastagens
na pecuária leiteira" durante o seminário do projeto Alfa-Neruda, no Rio de
Janeiro/RJ.

Embrapa Gado de Leite em movimento

Atividade

Dia

Participação na reunião do grupo especial de trabalho do programa Minas
Leite, na SeapaIMG, em Belo HorizontelMG.
Realização do curso "Gerenciamento estratégico da propriedade leiteira",
para estudantes, produtores e técnicos, em Coronel Pacheco e Juiz de
ForalMG.
Realização do Dia de Campo "Sistemas de produção de leite", para produtores da comunidade de Manejo em Uma Duarte/MG, em Coronel Pacheco/
MC.
Participação de estande na Exposição Ciência para a Vida, em BrasrlialDF.
Reunião com o Dr. Leandro Ponchio do CepealEsalq, em Juiz de ForalMG.
26 Participação de estande na Exposição Ciência para a Vida, em BrasflialDF.
Realização do curso "Gerenciamento estratégico da propriedade leiteira",
para estudantes, produtores e técnicos, em Coronel Pacheco e Juiz de Foral
MC.
Realização do Workshop "Possibilidades de integração das ações do
programa DRS", em Aracaju/SE.
Apresentação da palestra: "Aspectos econômicos da utifizaçôo de pastagens na pecuária /eiteira" no Seminário do projeto Alt a-Neruda, coordenado
pela UFRRJ, em Seropédica/RJ.
27 Participação na reunião de avaliação de projetos na Fapemig como consultor ad /ioc, em Belo Horizonte/MG.
Realização do curso "Gerenciamento estratégico da propriedade leiteira",
para estudantes, produtores e técnicos, em Coronel Pacheco e Juiz de Foral
MG.
Realização do curso "Forragicultura: relação solo-planta" para estudantes e
profissionais, em Santo Antônio de Goiás/CO.
Realização do Dia de Campo "Sistemas de produção de leite", para estudantes do Instituto de Laticínios Cândido Tostes - ILCT, em Coronel
Pacheco/MG.
Participação de estande na Exposição Ciência para a Vida, em Brasília/DF
28 Realização do curso "Gerenciamento estratégico da popriedade leiteira",
para estudantes, produtores e técnicos, em Coronel Pacheco e Juiz de
Fora/ MC

35

36

Embrapa Gado de Leite em movimento

Dia

Atividade
Apresentação da palestra "Qualidade do leite", em Venda Nova dos
Imigrantes/ES.
Participação de estande na Exposição Ciência para a Vida, em Bras(lia/DF

29 Participação de estande na Exposição Ciência para a Vida, em Brasilia/DF.
30 Realização de treinamento para técnicos de P&D do "Instituto Nacional do
Semi-árido Celso Furtado" sobre pecuária leiteira, sistemas de criação,
nutrição e alimentação, manejo de pastagens e alimentação suplementar
para gado leiteiro, em Campina Grande/PB.
Participação de estande na Exposição Ciência para a Vida, em Brasrlia/DF.

Maio_____
Ações com envolvimento da Embrapa Gado de Leite nas diversas regiões do País.
Item
Participação em defesa de tese
Participação em qualificação
Organização de eventos
Realização de eventos
Participação em reuniões
Realização de cursos
Realização de dias de campo
Apresentação de palestras
Parricipaçáo em eventos
Visitas recebidas
Outros
Total

Quantidade
1
2
8
8
7
32
9
23
37
8
1
136
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Dia

Atividade
Realização de treinamento para técnicos de P&D do "Instituto Nacional do
Semi-árido Celso Furtado" sobre pecuária leiteira, sistemas de criação,
nutrição e alimentação, manejo de pastagens e alimentação suplementar
para gado leiteiro, em Brasilia/DF.
Participação no atendimento ao público na Exposição Ciência para a Vida,
em Brasilia/DF.
Apresentação da palestra "Implantação de núcleos MOET e sua influência no
melhoramento genético bovino", para alunos da Unesp, em Jaboticabal/SP.
Realização do Curso "Reciclagem em pecuária leiteira", para técnicos do
Instituto Nacional do Semi-Árido - Celso Furtado (Insa-CF), em Campina
Grande/PB.
Realização de treinamento para técnicos de P&D do "Instituto Nacional do
Semi-árido Celso Furtado" sobre pecuária leiteira, sistemas de criação,
nutrição e alimentação, manejo de pastagens e alimentação suplementar
para gado leiteiro, em Brasília/DF.
Realização do Curso "Reciclagem em pecuária leiteira", para técnicos do
Instituto Nacional do Semi-Árido - Celso Furtado (INSA-CF), em Campina
GrandefPB.
Realização do curso "Reciclagem em pecuária de leite", para estudantes da
Universidade Estácio de Sá/RJ, em Coronel Pacheco/MG.
Realização de treinamento para técnicos de P&D do "Instituto Nacional do
Semi-árido Celso Furtado" sobre pecuária leiteira, sistemas de criação,
nutrição e alimentação, manejo de pastagens e alimentação suplementar
para gado leiteiro, em Campina Grande/PB.
Apresentação da palestra "Contribuição da Embrapa Gado de Leite à
formação e capacitação profissional para o agronegócio dos lácteos: a sua
experiência de quase trinta anos e a sua visão de futuro" no IV Congresso
da ABIPTI 2006, em Campinas/SP.
Organização do 9°. Congresso Pan-Americano do Leite, Porto Alegre/RS.
Participação na Expozebu, em Uberaba/MG.
Participação do Seminário Estadual do Leite, no painel "Conjuntura Láctea Fetag", em Porto AlegrelRS.
Organização do 3 0 . Encontro de Produtores de Leite da Zona da Mata
Mineira e divulgação na rádio local, em Muriaé e Mirau/MG.

Embrapa Gado de Leite em movimento

Atividade

Dia

Realização do Dia de Campo "Manejo de bezerros e ordenha", para técnicos
da Agência Rural e acadêmicos da Universo, em Santo Antônio de Goiás/GO.
4

Participação no IV Congresso ABIPTI 2006, em Campinas/SP.
Organização do 9 0 . Congresso Pan-Americano do Leite, em Porto Alegre/RS.
Participação em banca de defesa de tese de doutorado "Estimativa de
consumo e ambiente retrculo-ruminal de vacas leiteiras sob pastejo
suplementadas com diferentes quantidades de alimento concentrado", na
UFMG, em Belo Horizonte/MG
Participação na 72. Expozebu. em Uberaba/MG.
Apresentação da aula prática na Fazenda Carnaúba, sobre alimentação e
manejo de vacas leiteiras e curso "Alimentação e manejo de bezerros", para
técnicos do lnsa-CF, Taperoá/PB.
Apresentação de palestra: "Sustentabilidade da produção de leite no
Brasil", para estudantes da Universidade Federal da Paraiba/Campus de
Patos, Patos/PB.
Realização do curso "Atualização em reprodução de bovinos leiteiros", para
estudantes, estagiários e profissionais, no CESM, em Valença/RJ
Participação no IV Congresso ABIPTI 2006, em Campinas/SP.
Apresentação da palestra "Produção eficiente de leite" para técnicos e
produtores da Cooperativa Local, em São Sebastião do ParaisofSP.
Participação na 72 a Expozebu, em Uberaba/MG.
Lançamento do Sumário de Touros Provados pelo Teste de Progênie do
Programa Nacional de Melhoramento de Gir Leiteiro e do Programa Nacional
de Melhoramento do Guzerá para Leite na 72 8 Expozebu, Uberaba/MG.
Apresentação da palestra: "Comida de vaca é capim", para técnicos e
produtores da Coolapa, São Sebastião do Paraiso/MG.
Realização do curso "Atualização em reprodução de bovinos leiteiros", para
estudantes, estagiários e profissionais de medicina-veterinária, no CESM,
em Valença/RJ
Participação na 72 a Expozebu, em Uberaba/MG
Apresentação de palestra "Resultados do Programa Nacional de Melhoramento do Guzerá para Leite", na 72 1 . Expozebu, em Uberaba/MG
Participação na 72' Expozebu, em Uberaba/MG.
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Embrapa Gado de Leite em movimento

Dia

Atividade
Organização do 9 0 . Congresso Pan-Americano do Leite, em Porto Alegre/RS.
Participação no curso "Aperfeiçoamento Gerencial - informações complementares", em Nova Lima/MO.
Realização do curso "Diagnóstico da brucelose e tuberculose e coleta de
material para diagnóstico de Ente!alopatia espongiforme bovina (EEB)",
para médicos-veterinários, em Coronel Pacheco/MG.

9

Participação no Congresso de Zoonoses, em Buenos Aires - Argentina
Realização do curso "Diagnóstico da brucelose e tuberculose e coleta de
material para diagnóstico de Encefa/opatia espongiforme bovina (EEB)",
para médicos-veterinários, em Coronel Pacheco/MG.

10 Participação no Congresso de zoonoses, em Buenos Aires - Argentina
Realização do curso "Diagnóstico da brucelose e tuberculose e coleta de
material para diagnóstico de Encefa/opatia espongiforme bovina (EEB)",
para médicos-veterinários, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Sistemas de produção de leite", para estudantes da
Fundação Serra dos Órgãos, de Teresópolis/RJ, em Coronel Pacheco - MG.
11 Participação no 3 0 . Encontro de Produtores de Leite da Zona da Mata
Mineira, em Muriaé/MG.
Participação no Congresso de Zoonoses, em Buenos Aires - Argentina.
Participação na Reunião do Comitê Executivo do Programa Rede Estadual
de Ciência e Tecnologia para Inovação Agroindustrial, em Belo Horizonte!
MG.
Realização do curso "Diagnóstico da brucelose e tuberculose e coleta de
material para diagnóstico de Encefa/opatia espongiforme bovina (EEB)",
para médicos-veterinários, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Sistemas de produção de leite", para estudantes da
Escola Agrotécnica de Barbacena/MG, em Coronel Pacheco/MG.
12 Participação no Congresso de Zoonoses, em Buenos Aires - Argentina.
Realização do curso "Diagnóstico da brucelose e tuberculose e coleta de
material para diagnóstico de Encefalopatia espongiforme bovina IEEBI",
para médicos-veterinários, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do 3 0 Encontro de Produtores de Leite da Zona da Mata Mineira,
em Muriaé/MG.

Embrapa Gado de Leite em movimento

Atividade

Dia

13 Participação no Congresso de Zoonoses, em Buenos Aires - Argentina.
Participação em curso organizado pelo Prof. Michael Cook, da University of
Missoury, em Columbia, Estados Unidos.
14 Organização do IX Encontro Regional dos Produtores de Leite do Campo
das Vertentes, em São João dei Rei/MG
Organização do 9°. Congresso Pan-Americano do Leite, em Goiânia/GO.
Participação em curso organizado pelo Prof. Michael Cook, da University of
Missoury, em Columbia, Estados Unidos.
15 Apresentação da palestra "Comercialização do leite e derivados" em Santos
DumontlMG
Reunião com o Ministro Jim Sutton - Aassociate minister for trade
negotiations, em São Paulo/SP.
Realização do curso "Teste de sensibilidade dos carrapatos aos
carrapaticidas", para estudantes de graduação da Unipac, em Juiz de Foral
MG.
Realização do curso "Técnicas de reprodução assistida e manejo
reprodutivo em bovinos de leite", para estudantes de pós-graduação da
Ufla, em Coronel PachecolMG.
Participação em curso organizado pelo Prof. Michael Cook, da University of
Missoury, em Columbia, Estados Unidos.
16 Visitação a estandes de parceiros atuais e potenciais para aumentar captação de recursos e firmar novas parcerias, durante a Exposição Agropecuária
em Ribeirão Preto/SP.
Realização do curso "Técnicas de reprodução assistida e manejo
reprodutivo em bovinos de leite", para estudantes de pós-graduação da
Ufla, em Coronel Pacheco/MG
Participação em curso organizado pelo Prof. Michael Cook, da University of
Missoury, em Coiumbia, Estados Unidos.
17 Apresentação da palestra "Utilização de cana-de-açúcar na alimentação de
vacas leiteiras", em Chapecó/PR.
Realização do curso "Técnicas de reprodução assistida e manejo
reprodutivo em bovinos de leite", para estudantes de pós-graduação da
Ufla, em Coronel PachecolMG.
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Dia

Atividade
Realização do Dia de Campo "Manejo de pastagens com base ecológica",
para estudantes da Universidade Católica de Goiás, em Santo Antônio de
Goiás/GO.
Realização do Workshop "Microbiologia no Agronegócio do Leite/Pesquisa
& Inovação Tecnológica", em Juiz de Fora/MG
Participação em curso organizado pelo Prof. Michael Cook, da University of
Missoury, em Columbia, Estados Unidos.
Visita do Dr. Bruno Paulo, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em Juiz de Fora/MG.

18 Participação na Reunião da Rede Brasileira de Qualidade do Leite, em São
Paulo/SP
Apresentação da palestra: "Criação de bezerras", em Chapecó/PR.
Realização do curso "Técnicas de reprodução assistida e manejo
reprodutivo em bovinos de leite", para estudantes de pós-graduação da
Ufla, em Coronel Pacheco/MO,
Participação em curso organizado pelo Prof. Michael Cook, da University of
Missoury, em Columbia, Estados Unidos.
Apresentação da palestra: "Cana-de-açúcar na alimentação do rebanho
leiteiro", no Encontro de Produtores de Leite da Agricultura Familiar do
Oeste de Santa Catarina, Chapecó/SC.
Apresentação da palestra: "Experiência da Embrapa Gado de Leite na
criação e manejo de bezerros leiteiros", no Encontro de produtores de leite
da agricultura familiar do Oeste de Santa Catarina, Chapecó/SC.
19 Realização do Dia de Campo "Controle estratégico dos carrapatos dos
bovinos", para produtores rurais em Areal/RJ.
Apresentação de palestra "Estrutura de custos de três sistemas de leite na
região de São Luiz de Montes Belos", no programa de pós-graduação em
agronegócio, em São Luiz de Montes Belos/GO,
Visita do presidente da Federação das Associações dos Empregados da
Embrapa (Faee), Manoel Pessoa Filho, em Juiz de Fora/MG.
Participação em curso organizado pelo Prof. Michael Cook, da University of
Missoury, em Columbia, Estados Unidos.
20 Visita do presidente da Federação das Associações dos Empregados da

Embrapa Gado de Leite em movimento

Atividade

Dia

Embrapa (Face), Manoel Pessoa Filho, em Juiz de Fora/MG.
Participação em curso organizado pelo Prof. Michael Cook, da University ot
Missoury, em Columbia, Estados Unidos.
21 Realização do curso "Sanidade do rebanho leiteiro para atender a IN/51 do
Mapa", para técnicos da Emater-RO, em Ji-Paraná/RO.
Visita do Projeto Viver Juiz de Fora, em Juiz de Fora/MG.
Participação, juntamente com o grupo técnico do agronegócio brasileiro, na
missão empresarial da Expo Brasil-China á convite do lcooi - Instituto de
Cooperação Internacional, na China
22 Realização do seminário "Infravermelho próximo, ponto de fusâo, CEPo
peso mínimo - Pensalab", em Juiz de Fora— MG
Participação, juntamente com o grupo técnico do agronegócio brasileiro, na
missão empresarial da Expo Brasil-China á convite do lcooi - Instituto de
Cooperação Internacional, na China
23 Apresentação de palestra "Atualização em alimentação de vacas em
lactação" na VI semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFPR, em
Palotina/PR
Apresentação da palestra: "Criação de bovinos leiteiros a pasto e custo de
produção", na VI semana Acadêmica de Medicina Veterinária, da UFPR, em
Palotina/PR
Participação na 45 Reunião da CVZ/Fapemig, em Belo Horizonte/MG.
Realização do curso "Atualização em biotécnicas e manejo da reprodução em
bovinos deleite", para estudantes da Unigranrio, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do Dia de Campo "Sistemas de produção deleite", para técnicos
agrrcolas residentes zootécnicos do CECP, em Coronel Pacheco/MG.
Participação, juntamente com o grupo técnico do agronegócio brasileiro, na
missão empresarial da Expo Brasil-China á convite do Icooi - Instituto de
Cooperação Internacional, na China
24 Participação em banca de qualificação de doutorado em Seropédica/RJ
Realização do III Workshop "Aplicações e tendências de tecnologia da
informação" e II Painel "Oportunidades de tecnologia da informação", em
Juiz de Fora/MG
Participação, juntamente com o grupo técnico do agronegócio brasileiro, na
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Dia

Atividade
missão empresarial da Expo Brasil-China á convite do lcooi - Instituto de
Cooperação Internacional, na China
Apresentação da palestra: "Viabilização econômica da produção leiteira" na
42" Expoagro em Dourados/MS.

25 Participação em banca de seleção de professores para o Cefet, em Rio
Pomba/MG
Organização do 9 0 . Congresso Pan-Americano do Leite, em Porto Alegre/RS.
Realização do 1° Rio Leite Litorâneo Metropolitano, em Araruama/RJ
Realização do seminário "Biossegurança: conceito, legislação e comitês
para atividades de pesquisa", em Juiz de Fora/MG
Realização do III workshop "Aplicaçôes e tendências de tecnologia da
informação" e II Painel "Oportunidades de tecnologia da informação", em
Juiz de Fora/MG
Apresentação de palestra: "Viabilização econômica da produção leiteira" no
Simpósio de pecuária de leite, em Dourados/MT.
Visita dos neozelandeses membros do Source World, Olwen Willians e
Warren Adlribge, em Juiz de Fora/MG
Apresentação de palestra "Controle estratégico de carrapato" no 10. Rio
Leite Litorâneo Metropolitano, em Araruama/RJ.
Apresentação de palestra "Formação e conservação de pastagens, sistema
silvipastoril de produção de leite", na comunidade de Manejo, Lima Duarte/MG.
Apresentação da palestra "Produção de leite a pasto", no Xl congresso
Brasileiro de Zootecnia, em Recife/CE.
Participação, juntamente com o grupo técnico do agronegócio brasileiro, na
missão empresarial da Expo Brasil-China á convite do lcooi - Instituto de
Cooperação Internacional, na China.
Realização do curso "Atualização em reprodução de bovinos leiteiros", para
estudantes, estagiários e profissionais de medicina-veterinária, no CESM,
em Valença/RJ.
26 Participação em banca de qualificação de doutorado "Necessidade de água
e adubação em pastagens de gramíneas tropicais", na UFV, em Viçosa/MG.
Participação na banca de qualificação de doutorado "Viabilidade técnica e
impacto econômico da erradicação de Streptococcus agalactiae em reba-
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Atividade

Dia

nhos bovinos", na UFRRJ, em Seropédica/RJ.
Apresentação da palestra "Ambiência e comportamento animal, utilização
de titoterápicos e homeopatia para prevenção e tratamento de doenças de
bovinos", na comunidade de Manejo, Lima Duarte/MG.
Participação no evento "Gado Holandês - Melhores de Minas de 2005",
em Barbacena/MG
Realização do Dia de Campo na Faeg - Fazenda Capivara, para técnicos e
produtores, na Embrapa Arroz e Feijão/GO.
Participaç5o, juntamente com o grupo técnico do agronegácio brasileiro, na
missão empresarial da Expo Brasil-China á convite do lcooi - Instituto de
Cooperação Internacional, na China.
Realização do curso "Atualização em reprodução de bovinos leiteiros", para
estudantes e profissionais de medicina-veterinária e estagiários/bolsistas da
Embrapa Gado de Leite, no CESM, em Valença-RJ.
27 Realização do curso "Capacitação profissional em técnicas laboratoriais métodos de análise, equipamentos e intra-estrutura", para estudantes,
monitores e professores do Colégio Politécnico Pio XII, em Juiz de Fora/MG.
Apresentação da palestra "Importância da qualidade do leite", na VI Semana
Acadêmica de Zootecnia, para alunos da Faculdade de Zootecnia da UFV,
em Viçosa/MG.
Visita do Projeto Viver Juiz de Fora, em Juiz de Fora/MG.
Participação, juntamente com o grupo técnico do agronegócio brasileiro, na
missão empresarial da Expo Brasil-China á convite do Icooi - Instituto de
Cooperação Internacional, na China
28 Participação, juntamente com o grupo técnico do agronegócio brasileiro, na
missão empresarial da Expo Brasil-China á convite do Icooi - Instituto de
Cooperação Internacional, na China
29 Apresentação da palestra "Biotecnologias de Reprodução", para estudantes
da Unigranrio, em Valença/RJ.
Participação na 1 Reunião Geral da Diretoria Executiva com Chefes de
Unidades Centrais e Descentralizadas da Embrapa, em Brasília/DF
Realização do curso "Transferência de embriões como ferramenta de
multiplicação em bovinos", para estudantes da Unigranrio, em Valença/RJ.
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Atividade

Dia

Realização do curso "Operação e manutenção de ordenhadeiras mecânicas", Coronel Pacheco/MG.
Realização do Dia de Campo "Plantio e uso de cana-de-açúcar para alimentação do gado na seca", para produtores da comunidade rural de Formoso
- Santos Dumont/MG.
Realização do Dia de Campo "Plantio e uso de cana-de-açúcar para alimentação do gado na seca", para produtores da comunidade rural de Margarida
- Santos Dumont/MG.
Participação, juntamente com o grupo técnico do agronegócio brasileiro, na
missão empresarial da Expo Brasil-China á convite do lcooi - Instituto de
Cooperação Internacional, na China
30 Organização do X Encontro Regional de Produtores de Leite do Campo das
Vertentes, em São João dei Rei/MG
Participação na 1 Reunião Geral da Diretoria Executiva com Chefes de
Unidades Centrais e Descentralizadas da Embrapa, em Brasilia/DF.
Realização do curso "Operação e manutenção de ordenhadeiras mecânicas", em Coronel Pacheco/MG.
Visita do Projeto Viver Juiz de Fora - Juiz de Fora/MG.
Participação, juntamente como grupo técnico do agronegócio brasileiro, na
missão empresarial da Expo Brasil-China á convite do lcooi - Instituto de
Cooperação Internacional, na China
31 Participação na Reunião da Seapa/MG e da Câmara Setorial do Leite, em
Belo Horizonte/MG
Participação na Superagro MG, em Belo Horizonte/MG
Apresentação da palestra "Preparação de doadoras de oácitos" no
"Simpósio sobre produção de embriões bovinos in vitro", em Campinas/SP
Apresentação de palestra "Preparação de receptoras de embriões" no
"Simpósio sobre produção de embriões bovinos in vitro", em Campinas/SP
Participação na 1 Reunião Geral da Diretoria Executiva com Chefes de
Unidades Centrais e Descentralizadas da Embrapa, em Brasllia/DF
Realização do Dia de Campo "Plantio e uso de cana-de-açúcar para alimentação do gado na seca", para a comunidade rural de Dores/MG em Santos
Dumont/MG.

Embrapa Gado de Leite em movimento

Atividade

Dia

Apresentação da palestra "Controle estratégico de endo e ectoparasitas de
bovinos leiteiros", para alunos da Unipac, em Juiz de Fora/MG.
Realização do Dia de Campo "Plantio e uso de cana-de-açúcar para alimentação do gado na seca", para a comunidade rural de Samambaia/MG em
Santos Dumont/MG.
Realização do curso: "Operação e manutenção de ordenhadeiras mecânicas", em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Gerenciamento da propriedade leiteira: aspectos
técnicos", para técnicos da Fundação Cândido Rondon, na Fazenda
Itamarati, em Ponta Porá/MS.
Realização do Seminário "O comércio internacional de iogurte", em Juiz de
Fora/MG
Participação, juntamente com o grupo técnico do agronegócio brasileiro, na
missão empresarial da Expo Brasil-China á convite do Icooi - Instituto de
Cooperação Internacional, na China
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2006
es com envolvimento da Embrapa Gado de Leite nas diversas regióes do País.
Item
Participação em defesa de tese
Participação em qualificação
Organização de eventos
Realização de eventos
Participação em reunióes
Realização de cursos
Realização de dias de campo
Apresentação de palestras
Participação em eventos
Visitas recebidas
Outros
Total

Quantidade

O
O
3
10
5
21
15
14
29
11
4
112
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50

Atividade

Dia

Apresentação de palestra "Implantação de núcleos MOET e sua influência
no melhoramento genético bovino", na Unesp, em ,Jaboticabal/SP.
Participação em estande na 2'. Superagro Minas em Belo Horizonte/MG
Participação na 1 Reunião Geral da Diretoria Executiva com chefes de
unidades centrais e descentralizadas da Embrapa, Brasília/DF
Participação no Simpósio "Produção de embriôes bovinos in vitro", em
Campinas/SP.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para assentados de
Tumiritinga/MG, em Coronel Pacheco/MG
Realização do Dia de Campo "Seleção e melhoramento de bovinos para
leite", para os assentados de Tumiritinga/MG, em Coronel Pacheco/MG
2

Realização do Dia de Campo "Plantio e uso de cana-de-açúcar para alimentação do gado na seca", para a comunidade rural de Patrimônio da Serra)
MC, em Santos DumontfMG.
Participação de estande na 2'. Superagro Minas, em Belo F-lorizonte/MG
Apresentação da palestra "Cana-de-açúcar na alimentação de bovinos de
leite" em Dia de Campo, em Matias Barbosa/MG.
Realização do Dia de Campo "Plantio e uso de cana-de-açúcar para alimentação do gado na seca", para a comunidade rural de São João da Serra/
MG. em Santos Dumont/MG.
Realização do Dia de Campo "Encontro de Produtores Rurais de Matias
Barbosa", em Matias Barbosa/MG.

3

Participação com estande na Superagro Minas, em Belo Horizonte/MG
Participação no simpósio "Produção de embriões bovinos in vitro", em
Campinas/SP.
Participação de estande na 2". Superagro Minas, em Belo Horizonte/MG
Apresentação da palestra "Procedimento de cultivos de embriões" no
Simpósio sobre produção de embriões bovinos in vitro, em Campinas/SP.

4

Participação de estande na 2 1 . Superagro Minas, em Belo Horizonte/MG

5

Participação no curso "Gestão da qualidade em laboratórios", em Jaguariúna/SP.
Apresentação da palestra "Instrumentos econômicos para Gestão
Ambiental", no II Seminário de Gestão Urbana do Instituto Vianna Jr., em
Juiz de Fora/MG

Embrapa Gado de Leite em movimento

Dia

Atividade
Participação no lançamento do projeto "Inclusão social de pequenos
produtores de leite através do cooperativismo popular", em Carvalhos/MG.
Visita de estudantes do Projeto Embrapa & Escola, em Coronel Pacheco/MO
Visita do Dr. Aly Bayer (consultor) - Universidade de Bruxelas, na Bélgica,
em Juiz de Fora/MG.
Realização do curso "Atualização em biotécnicas e manejo da reprodução
em bovinos de leite', para estudantes da Iifes, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para estudantes
Ufes, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", em Coronel
Pacheco/MG.
Participação no curso "Gestão da qualidade em laboratórios", em
Jaguariúna/SP.
Organização do 9 0 . Congresso Pan-Americano do Leite, em Porto Alegre/RS.
Realização do curso "Atualização em biotécnicas e maneio da reprodução
em bovinos de leite", para estudantes da Ufes, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para estudantes da
Ufes, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso 'Inseminação artificial de bovinos", em Coronel
Pacheco/MG.
Participação no curso "Gestão da qualidade em laboratórios", em
Jaguariúna/SP.
Organização do 9 0 . Congresso Pan-americano do Leite, em Porto Alegre/RS.
Realização do lançamento do 90 Congresso Pan-Americano do Leite, em
Porto Alegre/RS.
Visita do Projeto Viver Juiz de Fora - Juiz de Fora/MG
Realização do curso "Orientação sobre a INIbI e procedimentos de coleta e
transporte de amostras de leite cru para análise laboratorial", para associações em geral, em Juiz de ForaIMG.
Realização do curso "Técnicas laboratoriais de análise de alimentos", para
estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Juiz de Fora/MG.
Realização do curso "Genética e reprodução em bovinos de leite", para
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Atividade

Dia

estudantes de medicina-veterinária da Unipac-JF, em Juiz de Fora/MG.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", em Coronel
Pacheco/MG.
8

Apresentação da palestra "Tendências e perspectivas para o agronegócio
do leite", no VIII Encontro de pecuária leiteira do Sul de Minas, em São
Gonçalo do Sapucaí/MG
Organização e Participação no VII Encontro de Pecuária Leiteira do Sul de
Minas, em São Gonçalo do Sapucaí/MG
Participação no curso "Gestão da qualidade em laboratórios", em
J agu ariúna/SP.
Participação no Dia de Campo na TV "Sistemas silvipastoris para
sustentabilidade da atividade leiteira", em Brasília/DE
Participação na inauguração do Setor Bovino de Leite da UEG, em São Luiz
dos Montes BelosfGO.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", em Coronel
Pacheco/MG.
Realização do curso "Técnicas laboratoriais de análises de alimentos", para
estudantes da UFJF, em Juiz de Fora/MG.
Realização do Dia de Campo "Sistemas de produção de leite", para estudantes da Unipac, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do seminário técnico "Associação de parâmetros esperrnáticos
com a fecundação in vitro", em Juiz de Fora/MG.
Realização do VII Encontro de Pecuária Leiteira do Sul de Minas, em São
Gonçalo do Sapucaí/MG.
Apresentação da palestra "Consanguinidade do Gir leiteiro: alternativas e
soluções" no Encontro de Gir leiteiro na Fazenda São Bento, em
Paraopeba/MG.
Realização do Dia de Campo "Sistema de produção Embrapa Gado de Leite
Núcleo Regional Centro-Oeste", para estudantes da Universidade Estadual
de Goiás, em Santo Antônio de Goiás/GO.
Participação no Dia de Campo na TV: Sistemas silvipastoris: melhoria de
pastagens, conforto animal, aumento de produtividade e proteção
ambiental, em Brasília/DF
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Atividade

Dia

Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", em Coronel
Pacheco/MG.
10 Realização do Dia de Campo "Sistema de produção de leite", para produtores de leite de Santo Antônio de Pádua/RJ, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do Dia de Campo "Alternativas de forrageiras e manejo de
pastagens para produção de leite", em Coronel Pacheco/MG.
Realização do Dia de Campo "Produzindo leite com qualidade segundo a IN/
51 do Mapa", para técnicos e produtores de leite, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do XVII Leilão de Gado da Embrapa Gado de Leite, em Coronel
Pacheco/MG
Visita do Projeto Viver Juiz de Fora, em Juiz de Fora/MG
11 Realização do 3 0 Encontro de Produtores de Leite da Zona da Mata Mineira,
Muriaé/MG.
12 Realização do 3 0 Encontro de Produtores de Leite da Zona da Mata Mineira,
Muriaé, MG.
Organização do 9 0 . Congresso Pan-Americano do Leite, em São Paulo/SP
13 Participação na reunião do grupo gestor do projeto Leite lvaí, Jandaia do
Sul. PR
14 Realização do curso "Técnicas laboratoriais de análise de alimentos", para
estudantes de química da UFJF, em Juiz de Fora/MG.
16 Apresentação da palestra "Recentes avanços em microbiologia do rúmen"
no V Simcorte, na UFV, em Viçosa/MG
18 Participação no curso "Gestão da qualidade em laboratórios" (Módulo II),
em Jaguariúna/SP.
19 Participação no curso "Gestão da qualidade em laboratórios" (Módulo II),
em Jaguariúna/SP.
Realização do curso "Sistemas de produção de leite", para estudantes da
Unipac, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do Workshop "Sensores sem fio", em Santo Antonio de Goiás/CO.
20 Realização e apresentação de trabalhos no 9 0 . Congresso Pan-Americano do
Leite, em Porto Alegre/RS.
Participação no curso "Gestão da qualidade em laboratórios" (Módulo II),
em Jaguariúna/SP.
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Dia

Atividade
Participação no Fórum de Educação Ambiental, em Ubá/MG.
Apresentação de palestra "Produção agroecolôgica de leite", no Dia
Especial de Bovinocultura de Leite, em Piau/MG
Apresentação de palestra "Controle estratégico de carrapato" no Dia
Especial de Bovinocultura de Leite, em Piau/MG
Participação na 5. Reunião da CVZ/Fapemig, em Belo Horizonte/MG.
Realização do Dia de Campo "Bovinocultura de leite", em Taiobeiras/MG.
Visita de estudantes do ensino fundamental da Escola Catequética
Promocional Maria da Glória Begheli, em Juiz de Fora/MG

21 Realização e apresentação de trabalhos no 9 0 . Congresso Pan-Americano do
Leite, em Porto Alegre, SP
Participação no curso "Gestão da qualidade em laboratórios" (Módulo II),
em Jaguariúna/SP.
Apresentação da palestra "O mercado brasileiro de lácteos", no 3 0

.

Sinebov, em Seropédica/RJ.
Participação no curso "Oportunidades de mercado de crédito de carbono"
promovido pelo Funep/FCAV, em Campinas/SP.
Realização do curso "Sistemas de produção de leite", para estudantes do
Colégio Agrícola Nilo Peçanha - Pinheiral/RJ, em Coronel Pacheco/MG.
22 Realização e apresentação de trabalhos no 9 0 . Congresso Pan-Americano do
Leite, Porto Alegre/RS
Participação no curso "Gestão da qualidade em laboratórios" (Módulo II),
em Jaguaritna/SP.
Realização do curso "Atualização em reprodução de bovinos leiteiros", para
estudantes, estagiários e profissionais de medicina-veterinária, no CESM,
em Valença/RJ.
23 Realização e apresentação de trabalhos no 9°. Congresso Pan-Americano do
Leite, Porto Alegre/RS.
Participação no curso "Gestão da qualidade em laboratórios" (Módulo II),
em Campinas/SP.
Participação no Dia de Campo "Dia especial sobre alimentação de gado de
leite e produção/criação da vaca meio sangue - F1 leiteira", para produtores rurais em Claro dos Poções/MG.
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Atividade

Dia

Entrega das doaçôes da campanha do agasalho, para diversas entidades de
Juiz de Fora/MG
Realização do curso "Atualização em reprodução de bovinos leiteiros", para
estudantes, estagiários e profissionais de medicina-veterinária, no CESM,
em Valença/RJ.
25 Visita de estudantes do projeto Embrapa & Escola, em Valença/RJ.
26 Reunião como Presidente do IMA para efetivação de parcerias, em Belo
Horizonte/MG
Apresentação de palestra sobre NRCO na Reunião de Economia Solidária,
em Urutaí/GO.
Apresentação do seminário "Política agrícola na União Européia e as
oportunidades para o agronegôcio brasileiro", pelo Dr. Ali Bayar, da
Universidade de Bruxelas, em Juiz de Fora/MG
27 Participação em dias de campo sobre desempenho zootécnico e econômico
das propriedades, em Quesada - Costa Rica
Apresentação de palestra "Indicadores técnicos de eficiência e renda da propriedade leiteira" para produtores e técnicos do lncra, em Belo HorizontefMG.
Realização do curso "Operação e manutenção mecânicas", para técnicos da
Amdri/Projeto Palnipanema, de Pernambuco, em Coronel Pacheco/MO.
28 Participação em dias de campo sobre desempenho zootécnico e econômico
das propriedades, em Quesada - Costa Rica
Participação no Congresso Internacional de Modelagem Política Ecomod2006, em Hong-Kong
Apresentação da palestra "Studying family agriculture: issues on theory
and methods", no Congresso Internacional de Modelagem Política Ecomod2006, em Hong-Kong
Participação no 3 0 . Expo do agronegócio do leite - Fárum de debate:
Megaleite, em Uberaba/MG.
Realização do curso: "Operação e manutenção mecânicas", para técnicos da
Amdrifprojeto Palnipanema, de Pernambuco, em Coronel Pacheco/MG.
Visita de estudantes do projeto Embrapa & Escola, em Coronel Pacheco/MG.
Participação na inauguração do Centro de Convençôes - Expominas Juiz
de Fora, em Juiz de Fora/MG.
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Atividade

Dia

29 Participação no W. Congresso Cooperativo dos Pinos, em Quesada - Costa
Rica
Participação no Congresso internacional de Modelagem Política - Ecomod
2006, em Hong-Kong.
Realização do curso: "Operação e manutenção mecânicas", para técnicos da
Amdri/projeto Palnipanema, de Pernambuco, em Coronel Pacheco/MG.
Visita de estudantes do projeto Embrapa & Escola, em Coronel Pacheco/MG
Apresentação da palestra "Manejo intensivo de pastos tropicales para
vacas", no 50 Congreso Cooperativo de Productores de Leche de Pinos, em
Quesada - Costa Rica.
Apresentação da palestra "Etecto dei ambiente em la producción de bovinos
de leche, com especial énfasis en ei efecto dela temperatura y humedad en
condiciones tropicaies" no 50 Congreso Cooperativo de productores de
ieche de Pinos, em Quesada - Costa Rica.
Apresentação da palestra "Alternativas de manejo para ei mejor desempei5o
productivo y reproductivo de vacas lecheras en condiciones de pastoreo en
ei trópico húmedo", no 5° Congreso cooperativo de productores de ieche
dos Pinos, em Quesada - Costa Rica.
30 Participação no 5 0 . Congresso Cooperativo dos Pinos, em Quesada - Costa
Rica
Participação no Congresso Internacional de Modelagem Política Ecomod2006, em Hong Kong
Realização do curso "Transferência de tecnologias e associativismo", para
técnicos da Amdri/projeto Palnipanema, de Pernambuco, em Coronel
PachecolMG.
Realização do Dia de Campo "Sistema de produção de leite", para estudantes do Cefet/Rio Pomba, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do Dia de Campo "Tópicos em pecuária de leite", para estudantes do Cefet/Rio Pomba, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do Dia de Campo "A irrigação na Embrapa Arroz e Feijão", para
pesquisadores, técnicos e produtores, em Santo Antônio de Goiás/G0.
Visita da Sra. Nathalia Bastos Dias para apresentar o seminário "Parâmetros
espermogênico e sua associação com FIV bovino", em Juiz de Fora/MG

julho

Ações com envolvimento da Embrapa Gado de Leite nas diversas regiões do País
Item
Participação em defesa de tese
Participação em qualificação
Organização de eventos
Realização de eventos
Participaçáo em reuniões
Realização de cursos
Realização de dias de campo
Apresentação de palestras
Participação em eventos
Visitas recebidas
Ourros
Total

Quantidade
3
O
3
9
8
55
5
32
34
10
8
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Atividade

Dia
2

Realização do seminário "Garantia metrológica - controle metrológico para
sistemas de medição para leite", em Juiz de Fora/MG

3

Participação no curso presencial para gerentes do nível estratégico, em Belo
Horizonte/MG.
Realização do curso "Produção de leite a pasto: técnicas de alimentação e
de manejo na propriedade", em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Ferramentas estatísticas e computacionais em ciências
agrárias e biológicas", para profissionais e alunos da Universo, em Juiz de
Fora/MG.
Participação de estande na II Mostra da Universidade Federal de Juiz de
Fora, em Juiz de Fora/MG.
Apresentação da palestra: "Como produzir leite com custo compatível com
a realidade brasileira e sua rentabilidade", na 178 edição do Simpósio Nacional Agrofuture-Pec. Sinop, MT.

4

Apresentação de palestra "Produção de leite com qualidade" para profissionais do Senar/GO, em Goiânia/CO.
Realização do curso "Qualificação em ordenhadeira mecânica", em Santo
Antônio de Goiás/CO.
Participação na Reunião da Câmara Técnica do Conselho Estadual de Política Agrícola/Cepa, em Belo Horizonte/MG
Participação no curso presencial para gerentes do nível estratégico, em Belo
Horizonte/MG.
Realização do curso "Produção de leite a pasto: técnicas de alimentação e
de manejo na propriedade", para estudantes, produtores e técnicos, em
Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Ferramentas estatísticas e computacionais em ciências
agrárias e biológicas", para profissionais e alunos, na Universo, em Juiz de
Fora/MG.
Apresentação da palestra "Produção de leite em sistema agroecológico", em
Teodoro Sampaio/MG.
Participação de estande na II Mostra da Universidade Federal de Juiz de
Fora, em Juiz de Fora/MG.

5

Participação no curso presencial para gerentes do nrvel estratégico, em Belo
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Atividade

Dia
Horizonte/MG

Apresentação da palestra: "Como produzir leite com custo compatrvel com
a realidade brasileira e sua rentabilidade", na 1 8a edição do Simpósio Nacional Agrofuture-Pec. Alta Floresta, MT.
Visita técnica a assentados do Pontal do Paranapanema, em Teodoro
Sampaio/SP.
Participação em banca de defesa de dissertação de mestrado
"Imunocromatografia, imunofluorescência indireta, Elisa e exame
parasitológico "pos mortem" no diagnóstico da leishmaniose visceral canina" na EV/UFMG, em Belo Horizonte/MO.
Apresentação de palestra "Leite orgânico" para assentados do Pontal do
Paranapanema, em Teodoro Sampaio/SP.
Realização do curso "Qualificação em ordenhadeira mecânica", em Santo
Antônio de Goiás/GO.
Realização do curso "Produção de leite a pasto: técnicas de alimentação e
de manejo na propriedade", para estudantes, produtores e técnicos, em
Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Ferramentas estatísticas e computacionais em ciências
agrárias e biológicas", para profissionais e alunos, na Universo, em Juiz de
Fora/MG.
Participação de estando na II Mostra da Universidade Federal de Juiz de
Fora, em Juiz de Fora/MG.
Organização do Xl Encontro Regional de Produtores de Leite do Campo das
Vertentes, em São João dei Rei/MG
Participação no curso presencial para gerentes do nível estratégico, em Belo
Horizonte/MG
Visita técnica a assentados do Pontal do Paranapanema, em Teodoro
Sampaio/SP.
Realização do curso "Produção de leite a pasto: técnicas de alimentação e
de manejo na propriedade", para estudantes, produtores e técnicos, em
Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Ferramentas estatísticas e computacionaís em ciências
agrárias e biológicas", para profissionais e alunos, na Universo, em Juiz de
Fora/MG.
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Atividade

Dia

Participação de estande na II Mostra da Universidade Federal de Juiz de
Fora, em Juiz de Fora/MG.
7

Participação na Reunião de elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra da Concórdia, em Valença/RJ.
Participação no curso presencial para gerentes do nrvel estratégico, em Belo
Horizonte/MG.
Apresentação da palestra: "Como produzir leite com custo compatível com
a realidade brasileira e sua rentabilidade", na 19' edição do Simpósio nacional Agrofuture-Pec. Juara, MT.
Realização do curso "Produção de leite a pasto: técnicas de alimentação e
de manejo na propriedade", em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Ferramentas estatísticas e computacionais em ciências
agrárias e biológicas", para profissionais e alunos, na Universo, em Juiz de
Fora/MG.
Participação de estande na II Mostra da Universidade Federal de Juiz de
Fora, em Juiz de Fora/MG.
Participação na mesa de debates da Rádio Solar/JF, em Juiz de Fora/MO.

8

Participação de estande na II Mostra da Universidade Federal de Juiz de
Fora, em Juiz de Fora/MG.

9

Realização do Dia de Campo TV: "Sistemas silvipastoris: melhoria das pastagens e proteção do solo", em Brasília/DF.
Participação de estande na II Mostra da Universidade Federal de Juiz de
Fora, em Juiz de Fora/MG.

10 Realização da 14'. Reunião do Conselho Assessor Externo da Embrapa/
CAE, em Valença/RJ.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para técnicos, produtores de leite e estudantes, em Coronel Pacheco/MG.
Visita do pesquisador do INTA Rafaela - Eduardo Alberto Comerón, da
Argentina, em Juiz de Fora/MG
11 Realização da 14'. Reunião do Conselho Assessor Externo da Embrapa/
CAE, em Coronel Pacheco e Juiz de Fora/MG
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", em Coronel
Pacheco/MG.
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Atividade

Dia

Visitado pesquisador do Inta Rafaela - Eduardo Alberto Comerán, da Argentina, em Juiz de Fora/MG
Apresentação da palestra: "Como produzir leite com custo compatível com
a realidade brasileira e sua rentabilidade", na 20° edição do Simpósio nacional Agrofuture-Pec. Mirassol D 'Oeste, MT.
Visita do Dr. Marcelo Detoni - Secretário Municipal de Agropecuária e
Abastecimento, em Juiz de Fora/MG.
12 Organização do 3°. Rio leite Serrano, em Cantagalo/RJ
Participação na Reunião da Câmara Setorial do Leite/CNA, em Brasflia/DF.
Realização do seminário "Sistemas leiteiros argentinos e linhas de pesquisa
do Inta/Argentina em gado de leite", em Juiz de Fora/MG
Participação na reunião de avaliação de projetos da Fapemig como consultor ad hoc, em Belo Horizonte/MG.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", em Coronel
Pacheco/MG.
Realização do "2 0 Dia de Campo de melhoramento de forrageiras", na Estação Experimental Terras Baixas, em Capão do Leão/RS.
Visita do pesquisador do Inta - Rafaela Eduardo Alberto Comerón, da Argentina, em Juiz de Fora/MG
Participação em Audiência Pública - Câmara Municipal de Juiz de Fora, em
Juiz de Fora/MG.
Realização do curso "Pastagem para gado de leite", em Santo Antônio de
Goiás/GO
13 Realização do curso "Orientação para a INI 51 e procedimentos de coleta e
transporte de amostras de leite cru para análise laboratorial", para associações em geral, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", em Coronel
Pacheco/MG.
Visita do pesquisador do lnta-Rafaela, Eduardo Alberto Comerón, da Argentina, em Juiz de Fora/MG
Realização de Reunião sobre Zootecnia de Precisão, em Juiz de Fora/MG
Realização do Seminário "Análise retrospectiva dos fatores associados à
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Atividade

Dia

distribuição da tuberculose bovina no Estado do Rio de Janeiro", em Juiz
de Fora/MG
Participação como instrutor do curso "Produção de leite a pasto", para técnicos da EBDA. Tema 1: A geografia do leite no Brasil e porque produzir
leite a pasto. llhéus/Ba.
Participação como instrutor do curso "Produção de leite a pasto", para técnicos da EBDA. Tema 2: Bases conceituais da produção de leite e manejo
de pastagens tropicais. llhéus/Ba.
Realização do curso "Atualização em reprodução de bovinos leiteiros", no
CESM, em Valença/RJ.
14 Apresentação da palestra "Controle estratégico de carrapatos" no IV Encontro de Produtores, em Bela Vista de Goiás/GO
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", em Coronel
Pacheco/MG.
Participação como instrutor do curso "Produção de leite a pasto", para técnicos da EBDA. Tema 3: Animais eficientes para a produção leiteira. Ilhéus,
Ba.
Participação como instrutor do curso "Produção de leite a pasto", para técnicos da EBDA. Tema 4: Produção de leite em pastagens tropicais: resultados técnicos e econômicos. Ilhéus, Ba.
Realização de reunião sobre Zootecnia de precisão, em Juiz de Fora/MG.
Participação na mesa de debates da Rádio Solar/JF, em Juiz de Fora/MG.
Apresentação da palestra "Controle de carrapatos", em Bela Vista de Goiás!
GO.
Realização do curso "Atualização em reprodução de bovinos leiteiros", no
CESM, em Valença/RJ.
15 Organização do curso "Procriar", em Astolfo Dutra/MG
17 Participação na banca de defesa de tese de doutorado "Avaliação de características reprodutivas de bovinos da raça holandesa do Estado de Minas
Gerais", no DZ/UFV, em Viçosa/MG
Apresentação da palestra "Carrapatos dos animais domésticos no Brasil:
como vivem e se reproduzem, prejuízos para a agropecuária e problemas de
saúde pública", na 77 0 Semana do Fazendeiro - UFV, Viçosa/MG.
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Atividade

Dia

Realização do Workshop "Segurança de produtos lácteos", em Juiz de
Fora/MG
Participação em estande na XXXIV Expomaq, em Juiz de Fora!MG
Realização do curso "Carrapatos dos bovinos e eqüinos: conhecer para
combater melhor", na 778 Semana do Fazendeiro - UFV, Viçosa/MG.
Apresentação da palestra "Carrapatos dos animais domésticos no Brasil:
como controlar, teste de sensibilidade dos carrapatos aos carrapaticidas:
escolha do carrapaticida em cada propriedade", na 778 Semana do Fazendeiro - UFV, em Viçosa/MG.
Apresentação da palestra "Sistemas silvipastoris na pecuária leiteira", na
778 Semana do Fazendeiro - UFV, em Viçosa/MG
Apresentação da palestra "Ambiência", na 778 Semana do Fazendeiro (JFV, em Viçosa!MG.
Apresentação da palestra "Produção de leite no Brasil, INibi, parâmetros
de qualidade do leite", na 778 Semana do Fazendeiro - UFV, em Viçosa!
MG
Realização do curso: "Produção de leite com qualidade na propriedade rural,
IN!51 e coleta de leite para análise", na 778 Semana do Fazendeiro - UFV,
em Viçosa/MG
Realização do curso: "Produção de leite a pasto", na 778 Semana do Fazendeiro - UFV, em ViçosaiMG.
Participação da solenidade de abertura do Congresso Nacional de Laticínios
da Epamig, em Juiz de ForaiMG
Apresentação da palestra "Análise laboratorial e boas práticas de ordenha
na propriedade", na 772 Semana do Fazendeiro - UFV.
Apresentação da palestra "Produção de cana e escolha de variedades", na
778 Semana do Fazendeiro - UFV, em Viçosa/MO.
Apresentação da palestra "Preparo da mistura uréia mais fonte de enxofre,
mistura cana mais uréia, resultados de pesquisa", na 778 Semana do Fazendeiro - UFV, em ViçosaiMG.
Realização do curso: "Produção e utilização de cana-de-açúcar na alimentação de ruminantes", na 778 Semana do Fazendeiro - UFV, em Viçosa/MG.
Realização do curso "Manejo sanitário do rebanho (prática)", para técnicos
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Atividade

Dia

da Amdri/projeto Palnipanema, de Pernambuco, em Coronel Pacheco/MO.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para técnicos da
Emater-MG das regiões Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, em Coronel Pacheco e Juiz de Fora/MG.
Visita dos Drs. J. Luchansky e J. Cherry, dos EUA, em Juiz de Fora/MG.
18 Apresentação da palestra "Manejo de solo e água aplicados a sistemas intensivos" na 778 Semana do Fazendeiro - UFV, em Viçosa/MG.
Realização do curso: "Produção de leite a pasto", na 778 Semana do Fazendeiro - UFV, em Viçosa/MG.
Apresentação da palestra "Cuidados com a vaca gestante; primeiras horas
de vida de bezerras; colostro", na 778 Semana do Fazendeiro - LJFV, em
Viçosa/MG
Realização do curso: "Cria e recria em rebanhos leiteiros", na 77' Semana
do Fazendeiro - IJFV, em Viçosa/MG
Apresentação da palestra "Dieta liquida, concentrado, volumoso, água,
instalações, mão-de-obra, recria (alimentação e manejo)", na 77' Semana
do Fazendeiro - UFV, em Viçosa/MG.
Apresentação da palestra "Estratégias de avaliação de disponibilidades de
forragem e de alimentação de vacas em sistemas de exploração de leite a
pasto", na 778 Semana do Fazendeiro - UFV, em Viçosa/MG.
Participação no workshop Internacional sobre Desenvolvimento da Agricultura Tropical - IWTAD, em Brasilia/DF
Participação na 6'. Reunião da CVZ/FAPEMIG, em Belo Horizonte/MG
Participação na cerimônia de posse da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, em Ubá/MG
Participação no workshop "Integração e Desenvolvimento da CIEA", em
U bá/M G
Realização do curso "Manejo sanitário do rebanho (prática)", para técnicos
da Amdri/projeto Palnipanema, de Pernambuco, em Coronel Pacheco/MO.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para técnicos da
Emater-MG das Regiões Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, em Coronel Pacheco e Juiz de Fora/MG.
Participação de estande na XXXIV Expomaq, em Juiz de Fora/MG
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Atividade

Dia

19 Apresentação da palestra "Estratégias de avaliação de disponibilidades de
forragem e de alimentação de vacas em sistemas de exploração de leite a
pasto", na 778 Semana do Fazendeiro - UFV, em Viçosa/MG.
Realização do curso: "Produção de leite a pasto", na 778 Semana do Fazendeiro - UFV, em Viçosa/MG.
Apresentação da palestra "Controle de brucelose e tuberculose" para técnicos da Emater/MG, em Astolfo Dutra/MG
Apresentação da palestras 'Produção higiênica do leite", para técnicos da
Emater/MG, em Astolfo Dutra/MG
Apresentação da palestra "Cana e uréia na suplementação alimentar de gado
leiteiro" para técnicos da Emater/MG, em Astolfo Dutra/MG
Apresentação da palestra 'Manejo de ordenha", para técnicos da Emater/
MC, em Astolfo ljutra/MG.
Realização do curso "Produção de leite com qualidade", para técnicos da
Amdri/projeto Planipanema, de Pernambuco, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Análise laboratoriais de alimentos e controle de qualidade em laboratórios", para alunos de Tecnologia de Laticínio da LAC, em
Juiz de Fora/MG.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para técnicos da
Amdri/projeto planipanema, de Pernambuco, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para técnicos da
Emater-MG das regiões Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, em Coronel Pacheco e Juiz de Fora/MG.
Realização do Dia de Campo "Sistemas de produção de leite", para produtores do Ceará, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do Dia de Campo "tópicos em pecuária de leite", para produtores de leite do Ceará, em Coronel Pacheco/MG.
Participação no estande na XXXIV Expomaq, em Juiz de Fora/MG
Realização do curso "Pastagem para gado de leite", em Santo Antônio de
Goiás/CO.
20 Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para técnicos da
Amdri/projeto Planipanema, de Pernambuco, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para técnicos da
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Atividade

Dia

Emater-MG das regiões Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha envolvidos
no Projeto Procriar, em Coronel Pacheco e Juiz de Fora/MG.
Realização do Dia de Campo "Sistemas de produção de leite", para produtores de leite do Pará, em Coronel Pacheco/MG.
Participação de estande na XXXIV Expomaq, em Juiz de Fora/MG
21 Participação na Reunião técnica do núcleo MOET de seleção na Raça
Guzerá - UFMG, em Belo Horizonte/MG
Realização do curso "Procriar", em Astolfo Dutra/MG.
Participação na mesa de debates da Rádio Solar/JF, em Juiz de Fora/MG.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para técnicos da
Amdri/projeto Planipanema, de Pernambuco, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para técnicos da
Emater-MG das regiões Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha envolvidos
no projeto Procriar, em Coronel Pacheco e Juiz de Fora/MG.
22 Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para técnicos da
Amdrifprojeto Planipanema, de Pernambuco, em Coronel Pacheco/MG.
23 Participação no XLIV Congresso da Sober, em Fortaleza/CE
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para técnicos da
Amdri/projeto Planipanema, de Pernambuco, em Coronel PachecofMG.
24 Apresentação da palestra: "Como produzir leite com custo compatível com
a realidade brasileira e sua rentabilidade", na 21

a

edição do Simpósio nacio-

nal Agrofuture-Pec. Montes Claros, MG.
Participação na solenidade de inauguração da Cootreal - Cooperativa dos
Produtores Rurais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaiba, em Uberlândia/MG.
Participação no XLIV congresso da Sober, em Fortaleza/CE.
Realização do curso "Biotecnologias da reprodução em ovinos e caprinos",
em Coronel Pacheco/MG.
Visita de técnicos do Centroleite/GO, em Juiz de Fora/MG
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para técnicos da
amdrifprojeto Planipanema, de Pernambuco, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Pastagem para gado de leite", em Santo Antônio de
Goiás/GO.
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Atividade

Dia

25 Participação da 43'. Reunião anual da SBL, João Pessoa/PB.
Participação no XLIV congresso da Sober, em Fortaleza/CE.
Realização do curso "Biotecnologias da reprodução em ovinos e caprinos",
em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Orientação sobre a instrução normativa 51 e procedimentos de coleta e transporte de amostras de leite cru para análise
laboratorial", para associações em geral, em Coronel PachecofMG.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para técnicos das
cooperativas afiliadas à cooperativa central de laticínios de Goiás, em Coronel Pacheco e Juiz de Fora!MG.
Visita de técnicos do Centroleite/GO, em Juiz de Fora/MG
26 Participação da 43'. Reunião anual da SBZ, em João Pessoa/PB.
Participação no XLIV congresso da SOBER, em Fortaleza/CE.
Realização do curso "biotecnologias da reprodução em ovinos e caprinos",
em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para técnicos das
cooperativas afiliadas à cooperativa central de laticínios de Goiás, em Coronel Pacheco e Juiz de Fora!MG.
Visita de técnicos do Centroleite/GO, em Juiz de ForaJMG
27 Participação da 43' Reunião anual da SBZ, em João Pessoa/PB.
Participação no XLIV congresso da SOBER, em Fortaleza/CE.
Apresentação da palestra "Comida de vaca é capim", em Carlos Chagas!
MG.
Realização do curso "Biotecnologias da reprodução em ovinos e caprinos",
em Coronel Pacheco/MG.
Visita da Chefe-Geral da Embrapa Caprinos, Maria Pinheiro Fernandes
Corrêa, em Juiz de Fora/MG.
28 Participação da 43'. Reunião anual da SBZ, em João Pessoa/PB.
Participação no XLIV Congresso da SOBER, em Fortaleza/CE.
Participação na mesa de debates da rádio solar/JE, em Juiz de Fora/MG.
Participação como consultor da Clínica Tecnológica sobre alimentação e
nutrição de gado de leite, promoção do Sebrae-MG/Copagri/Coolvam.
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Atividade

Dia
Carlos Chagas, MG.

Participação na inauguração da Sede da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, em Curitiba/PR.
Apresentação da palestra "Alimentação/nutrição de gado de leite", em
Carlos Chagas/MG.
Realização do curso "Biotecnologias da reprodução em ovinos e caprinos",
em Coronel Pacheco/MG.
Realização do workshop "Produção de caprinos na região da Mata Atlântica", em Juiz de Fora/MG.
Realização do 4° Cabrafest, em Coronel Pacheco/MG
29 Participação no XLIV Congresso da SOBER, em Fortaleza/CE.
Realização do 4° Cabrafest, em Coronel Pacheco/MG
30 Realização do 4° Cabrafest, em Coronel Pacheco/MO
31 Participação em banca de defesa de tese de doutorado "Viabilidade técnica
e impacto econômico da erradicação de Streptococcus aga/actiae em rebanhos bovinos " - UFRRJ, em Seropédica/RJ.
Participação no curso "Gestão da qualidade em laboratórios" (módulo IV),
em Jaguariúna/SP.
Realização do curso "Atualização em reprodução de bovinos leiteiros - lo.
semestre - para estudantes e profissionais de medicina veterinária e estagiários da Embrapa Gado de Leite, em Valença/RJ.

Agos

1

-- — 2
~

Ações com envolvimento da Embrapa Gado de Leite nas diversas regiões do País.
Irem
Participação em defesa de tese
Participação em qualificação
Organização de eventos
Realização de eventos
Participação em reuniões
Realização de cursos
Realização de dias de campo
Apresentação de palestras
Participação em eventos
Visitas recebidas
Outros
Total

Quantidade
7
O
3
21
16
41
2
16
53
8
6
173
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Atividade

Dia

Participação em reuniões na Seapa, Sebrae, Silemg, ltambé e Epamig, para
discutir sobre o Centro de Inteligência do Leite/CiLeite, em Belo Horizonte/MG
Organização do 3°. Rio Leite Serrano, em Cantagalo/RJ.
Participação no curso "Gestão da qualidade em laboratórios" (módulo IV),
em Jaguariúna/SP.
2

Participação no curso "Gestão da qualidade em laboratórios" (módulo IV),
em Jaguariúna/SP.
Realização do Seminário técnico do lnmetro, em Juiz de Fora/MG.
Participação na reunião com direção do grupo do Laticínio Diplomata para
tentar viabilizar parceria envolvendo treinamento, em Cascavel/PR

3

Participação no curso "Gestão da qualidade em laboratórios" (módulo IV),
em Jaguariúna/SP.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", em Coronel
Pacheco/MG.
Realização do curso "Pastagem para gado de leite", em Santo Antônio de
Goiás/GO.

4

Participação em banca de defesa de dissertação de mestrado "PaivaMeiose
em híbridos hexaplóides de capim elefante e milheto", na UFLA, em Lavras
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", em Coronel
Pacheco/MG.
Realização do curso "Pastagem para gado de leite", em Santo Antônio de
Goiás/GO.

6

Participação na Reunião no Mapa para discussão do PROP/leite, em Brasflia/DF

7

Apresentação de palestra para técnicos da EMATER, em Barbacena/MG
Participação no XXI Congresso Brasileiro de Entomologia, no Rio de Janeiro/RJ.
Participação no 2°. Congresso Brasileiro de agricultura orgânica, em Belo
Horizonte/MG
Participação em banca de defesa de dissertação de mestrado "Função maternática para predizer a produção de leite em 305 dias, de lactações não
encerradas da raça Gir", na Ufla, em Lavras/MG.
Participação na banca de defesa de tese de doutorado "Avaliação de residu-
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Atividade

Dia

os transgênicos em alimentos no Brasil e desenvolvimento de metodologias
de análises", na UFV, em Viçosa/MG.
Realização do curso "Reciclagem em pecuária de leite', para produtores de
Sabinópolis/MG, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do Seminário "Ciclo de treinamento: segurança das informações
eletrônicas digitais", em Juiz de Fora/MO
Participação no XXI Congresso Brasileiro de Entomologia, no Rio de Janeiro/tU.
Apresentação da palestra "Potencial do capim elefante para produção de
energia" na Bunge, em Gaspar/SC
Apresentação da palestra "Instrução Normativa 51", para produtores de
leite, em Resende Costa/RJ
Participação no 2'. Congresso Brasileiro de agricultura orgânica, em Belo
HorizontefMG
Realização da aula inaugural para curso de técnicos em pecuária, em
Córrego do Ouro/GO
Realização do curso sobre produção de leite com qualidade, em Andradina/SP.
Realização do curso "Reciclagem em pecuária de leite", para produtores de
Sabinópolis/MG, em Coronel PachecofMG.
Realização do Seminário "Ciclo de treinamento: segurança das informações
eletrônicas digitais", em Juiz de Fora/MG
Participação no XXI Congresso Brasileiro de Entomologia, no Rio de Janeiro/RJ.
Participação no 2". Congresso Brasileiro de agricultura orgânica, em Belo
Horizonte/MO
Participação em reuniões na Ocemg, Faemg, para discutir o CiLeite, em Belo
Horizonte/MG
Realização da aula inaugural para curso de técnicos em pecuária, em Montes Belos/CO.
Realização do curso "Produção de leite com qualidade", em Andradina/SP.
Apresentaçâo da palestra "Instrução Normativa 51", para produtores de
leite, em Resende Costa-MO.
Realização do Seminário "Ciclo de treinamento: segurança das informações
eletrônicas digitais", em Juiz de Fora/MG
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Atividade

Dia

10 Participação no XXI Congresso Brasileiro de Entomologia, no Rio de Janeiro/RJ.
Lançamento do sumário de touros/2006 no Agrileite, em Castro/PR.
Participação no III Encontro em Genética e Melhoramento da UFV: 30 anos
de experiência de inovação e história", em Viçosa/MG
Participação no 20. Congresso Brasileiro de agricultura orgânica, em Belo
Horizonte/MG
Realização do curso "Produção de leite com qualidade", em Andradina/SP.
Realização do Seminário "Ciclo de treinamento: segurança das informações
eletrônicas digitais", no 2 0 Seminário Regional de Educação/Colégio Militar,
em Juiz de Fora/MG
11 Participação no XXI Congresso Brasileiro de Entomologia, no Rio de Janeiro/RJ
Participação no 2°. Congresso Brasileiro de Agricultura Orgânica, em Belo
Horizonte/Mil
Apresentação da palestra "Projetos em andamento na UFV e na Embrapa Gado
de Leite", no Workshop: Trends in animal breeding, em Juiz de Fora/MG.
Realização do Seminário "Ciclo de treinamento: segurança das informações
eletrônicas digitais", em Juiz de Fora/MG
Participação da Vitrine de Tecnologias do Leite® no 2 0 Seminário Regional
de Educação/Colégio Militar, em Juiz de Fora/MG
Visita dos pesquisadores Simone Guimarães (UFV), Steven Kappes e Curtis
van Tassel (USDA/USA), lgnacy Misztal (University of Georgia/USA) e
Julio Cavalheira (Universidade do Porto) para apresentar o workshop
"Trends in animal breeding", em Juiz de Fora/MG.
Realização do workshop "Avanço e melhoramento genético animal", em
Juiz de Fora/MG.
Visita dos auditores do prêmio Juiz de Fora de qualidade e produtividade
2006 (PJFQP), em Juiz de Fora/MG
Realização do curso "Pastagem para gado de leite", em Santo Antônio de
Goiás/G0.
12 Realização do Dia de Campo "Projeto Ouro Branco", na Fazenda Pai lnácio,
em Miradouto-MG.
Realização do Seminário "Ciclo de treinamento: segurança das informações
eletrônicas digitais", em Juiz de Fora/MG.
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Atividade

Dia

Participação da Vitrine de Tecnologias do Leite® no 2 0 Seminário Regional
de Educação/Colégio Militar, em Juiz de Fora/MG
13 Realização do Seminário "Ciclo de treinamento: segurança das informações
eletrônicas digitais", em Juiz de Fora/MG
14 Participação no 8°. Congresso Mundial de Genética Aplicada a Produção
Animal (WCGALP), em Belo Horizonte/MG
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para estudantes da
UENF/Campos dos Goytacazes/RJ, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Inseminação artificial em bovinos", para produtores de
leite, em Valença/RJ.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", em Coronel Pacheco/MG.
Participação na Reunião do Ministério de Desenvolvimento Agrário, em
Coronel Pacheco/MG
Participação como consultor da oficina técnica sobre pecuária de leite na
agricultura familiar, promovida pelo MDAfPronaf, Coronel Pacheco, MG.
15 Participação no 8°. Congresso Mundial de Genética Aplicada a Produção
Animal (WCGALP), em Belo Horizonte/MG
Apresentações de trabalhos em forma de posters no 8°. Congresso Mundial
de Genética Aplicada a Produção Animal, em Belo Horizonte/MG.
Participação como consultor da oficina técnica sobre pecuária de leite na
agricultura familiar, promovida pelo MDA/Pronaf. Coronel Pacheco, MiS.
Realização do curso "Atualização em pecuária deleite", para estudantes da
UENF/Campos dos Goytacazes/RJ, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Inseminação artificial em bovinos", para produtores de
leite, em Valença/RJ.
Participação em mesa redonda na Exposição Agropecuária de Juiz de Fora,
em Juiz de Fora/MG.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", em Coronel
Pacheco/MG.
Realização do curso "Reciclagem em pecuária de leite", para produtores de
Itabirinha e de Nova Belém/MG, em Coronel Pacheco/MG.
Participação na Reunião do Ministério de Desenvolvimento Agrário, em
Brasília/DF
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Dia

Participação na mesa-redonda sobre Diagnóstico da pecuária leiteira de Minas Gerais no 5 0 Encontro de Associações de Produtores de Leite da Zona
da Mata Mineira, em Juiz de Fora/MG.
Apresentação da palestra "Aspectos econômicos do agronegócio no Brasil",
para estudantes de graduação do Instituto Vianna Jr, em Juiz de Fora/MG.
16 Participação em Reunião do IMA, em Belo Horizonte/MG
Apresentação da palestra "Sistemas silvipastoris como opção para
sustentabilidade da atividade leiteira" na semana do produtor rural da
UENF, Campos de Goytacazes/RJ
Participação no 8°. Congresso Mundial de Genética Aplicada a Produção
Animal, em Belo Horizonte/MG
Participação em reunião na Associação Brasileira das Indústrias de Leite
Desidratados/ABILD, em São PauloISP.
Realização do curso "Atualização em pecuária deleite", para estudantes da
UENF/Campos dos Goytacazes/RJ, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "inseminação artificial em bovinos", para produtores de
leite, em Valença/RJ.
Realização do curso "inseminação artificial de bovinos", em Coronel PachecolMG.
Realização do curso "Reciclagem em pecuária de leite", para produtores de
ltabirinha/MG e de Nova Belém/MG, em Coronel Pacheco/MG.
17 Participação no 8°. Congresso Mundial de Genética Aplicada a Produção
Animal, em Belo Horizonte/MG
Participação em Reunião no IMA para discutir o programa Rastrear, em Belo
Horizonte/MG.
Participação na coordenação de seção de apresentações sobre o tema
"Adaptação a ambientes tropicais" no 8°. Congresso Mundial de Genética
Aplicada a Produção Animal, em Belo Horizonte/MG.
Apresentação da palestra "Suplementação alimentar de vacas leiteiras com
cana e uréia", em LeopoldinafMG.
Apresentação de palestra "Alimentação do rebanho leiteiro com cana-deaçúcar" para Emater-PR/Prefeitura Municipal, em Nova Prata do lguaçu, PA
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para estudantes da
UENF/Campos dos Goytacazes/RJ, em Coronel Pacheco/MG.

-
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Atividade

Dia

Realização do curso "Inseminação artificial em bovinos", para produtores de
leite, em Valença/RJ.
Realização do curso "inseminação artificial de bovinos", em Coronel
Pacheco/MG.
18 Participação no 8°. Congresso Mundial de Genética Aplicada a Produção
Animal, em Belo Horizonte/MG.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para estudantes da
UENF/Campos dos Goytacazes/RJ, em Coronel Pacheco/MG.
Realização de Dia de campo "Uso de cana-de-açúcar e uréia na alimentação
do rebanho leiteiro no inverno", em Nova Prata do Iguaçu. PR.
Participação em defesa de tese de doutorado "Desenvolvimento radicular,
produção de biomassa forrageima e produção de leite" em Jaguapitã/PR
Realização do curso "inseminação artificial em bovinos", para produtores de
leite, em Valença/RJ.
Realização do curso "inseminação artificial de bovinos", em Coronel Pacheco/MG.
19 Participação no Congresso Mundial de Genética, em Porto Seguro/Ba.
20 Participação no Congresso Mundial de Genética, em Porto Seguro/Ba.
21 Organização e Participação na XX Reunião anual da SBTE, em Araxá/MG.
Participação no curso sobre "Nivelamento em agroecologia", em Campinas/SP.
Participação no Congresso Mundial de Genética, em Porto Seguro/Ba.
Participação na Reunião do Comitê Gestor do Centro Tecnológico do Leite,
em Goiãnia/GO
Participação no Workshop "Biology of lactation on animal tarm", em
Pirassununga/SP
Participação na 7a. Reunião da CVZ/FAPEMIG, em Belo Horizonte/MG.
Realização do curso "Diagnóstico de brucelose e tuberculose e coleta de
material para diagnóstico de encetalopatia espongiforme bovina (EEB)",
para médicos-veterinários, em Coronel Pacheco/MG.
Visita do Or. Garry Waghorn, pesquisador do Dexcel, NZ., na Embrapa
Gado de Leite, em Juiz de Fora/MG.
22 Organização e Participação na XX Reunião anual da SBTE, em Araxá/MG
Participação no curso sobre "Nivelamento em agroecologia", em Campinas/SP
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Atividade

Dia

Participação no Congresso Mundial de Genética, em Porto Seguro/Ba
Participação na Reunião do Comitê Gestor do Centro Tecnológico do Leite,
em Goiânia/GO
Participação no workshop "Biology of lactation on animal farm", em
Pirassununga/SP
Participação na 7a. Reunião da CVZ/Fapernig, em Belo Horizonte/MG.
Realização do curso "Diagnóstico de brucelose e tuberculose e coleta de
material para diagnóstico de encetalopatia espongitorme bovina (EEB)",
para médicos-veterinários, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Análise genética no melhoramento de torrageiras",
em Campo Grande/MS.
Apresentação da palestra "A atuação do biólogo na área de genética
molecular", para alunos do CES, em Juiz de Fora/MG.
Visita do Or. Garry Waghorn, pesquisador do Dexcel, NZ, na Embrapa
Gado de Leite, em Juiz de Fora/MG.
23 Realização do curso "Análise genética no melhoramento de forrageiras",
em Campo Grande/MS.
Participação no seminário "determinação de Kjeldhal e extração e gordura",
no Rio de Janeiro/RJ
Organização e Participação na XX Reunião anual da SBTE, em Araxá/MG
Participação no curso sobre "Nivelamento em agroecologia", Campinas/SP.
Participação no Congresso Mundial de Genética, em Porto Seguro/Ba
Participação no Workshop "Biology of lactation on animal farm", em
Pirassununga/SP
Participação na 7a. Reunião da CVZ/Fapemig, em Belo Horizonte/MG
Participação na Reunião com diretoria da ABCGBRH e técnicos do Interbull,
no MAPA, em São Paulo/sp.
Realização do curso "Sistemas de produção em gado de leite", para estudantes do Unigranrio, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Diagnóstico de brucelose e tuberculose e coleta de
material para diagnóstico de encetalopatia espongiforme bovina (EEB)",
para médicos-veterinários, em Coronel Pacheco/MG.
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Dia

Atividade
Realização do curso "Operação e manutenção mecânica", em Coronel
Pacheco/MG.
Visita do Or. Garry Waghorn, pesquisador do Dexcel, NZ, na Embrapa
Gado de Leite, em Juiz de Fora/MG.

24 Realização da XX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de
EmbriãesfSBTE, em Araxá/MG
Participação no curso sobre "Nivelamento em agroecologia", em Campinas/SP
Participação no Congresso Mundial de Genética, em Porto Seguro/Ba
Participação na Agripoint Gestão Leite 2006, em Uberlândia/MG
Participação na Reunião da Rede Mineira de Biotecnologia Animal, em Viçosa/MG
Participação no workshop "Biology of lactation on animal farm", em
Pirassununga/SP.
Realização do curso "Diagnóstico de brucelose e tuberculose e coleta de
material para diagnóstico de encef alopatia espongiforme bovina (EEB)",
para médicos-veterinários, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Análise genética no melhoramento de forrageiras",
em Campo Grande/MS.
Realização do curso "Operação e manutenção mecânica", em Coronel
Pacheco/MG.
25 Participação na banca de defesa de tese de doutorado "Diagnóstico da contaminação por bactérias patogênicas em uma indústria processadora de
queijo de coalho e detecção de genes associados a fatores de virulência" na
Unicamp, em Campinas/SP
Realização da XX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de
Embriões/SBTE, em Araxá/MG
Participação no curso sobre "Nivelamento em agroecologia", em Campinas/SP
Participação no Congresso Mundial de Genética, em Porto Seguro/Ba.
Participação na Agripoint Gestão Leite 2006, em Uberlândia/MG
Participação na Reunião da Rede Mineira de Biotecnologia Animal, em ViçosalMG.
Realização do curso "Diagnóstico de brucelose e tuberculose e coleta de
material para diagnóstico de encef alopatia espongiforme bovina (EEB)",
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Atividade

Dia

para médicos-veterinários, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Análise genética no melhoramento de forrageiras", em
Campo Grande/MS.
Realização do curso "Operação e manutenção mecânica", em Coronel
Pacheco/MG.
26 Realização da XX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de
Embriões/SBTE, em Araxá/MG.
Participação no Congresso Mundial de Genética, em Porto Seguro/Ba.
Visita do jornalista João Castanho para finalizar o livro a história do leite no
Brasil, em Juiz de Fora/MG.
27 Participação na Expointer, em Esteio/RS.
Realização da XX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de
Embriôes/SBTE, em Araxá/MG
28 Participação na Expointer, em Esteio/RS
Participação na banca de defesa de tese de doutorado "Qualidade da carcaça e níveis de expressão dos genes fabp3 e fabp4 em suínos destinados à
produção industrial de presuntos maturados" na UFV, em Viçosa/MG.
Realização do curso "Tópicos especiais em doenças parasitárias", para alunos da UFMG, em Coronel Pacheco/MG.
Visita do pesquisador australiano Tom Davison na Embrapa Gado de Leite,
em Juiz de Fora/MG.
Apresentação do seminário "Desafios e oportunidades nos sistemas de produção de leite da Austrália e do Brasil", pelo pesquisador Dr. Tom Davison,
da Austrália, em Juiz de Fora/MG.
Realização de seminário "Silagem e produção a pasto", em Juiz de Fora/MG
29 Participação na Expointer, em esteio/RS
Apresentação da palestra convidada: "Transferência nuclear em bovinos"
pela Ora. Alessandra de Almeida Ramos, em Juiz de Fora/MG.
Visita do pesquisador australiano Dr. Tom Davison na Embrapa Gado de
Leite, em Juiz de Fora/MG
Participação em Reunião do IMA, em Belo Horizonte/MG
Realização do curso "Genética molecular aplicada à bovinocultura", para
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Atividade

Dia

estudantes da Unipac-JF, em Juiz de Fora —MG.
Apresentação da palestra "Efeito do tanino condensado do sorgo como
protetor de proteína e mitigador de metano" no Congresso de milho e
sorgo, em Belo Horizonte/MG.
Realização do curso "Tópicos especiais em doenças parasitárias", para alunos da UFMG, em Coronel Pacheco/MG.
Realização de Seminário "Marcadores moleculares e melhoramento animal",
em Juiz de Fora/MG.
30 Participação na Expointer, em Esteio/RS.
Apresentação de palestra "A competitividade da pecuária leiteira no setor
agropecuário do Brasil central" no 2°. Encontro Ma Shou Tao Pecuária, na
Fazenda Santa Fé, em Uberaba/MG
Realização do curso "Tópicos especiais em doenças parasitárias", para alunos da UFMG, em Coronel Pacheco/MG.
Apresentação da palestra "Transferência nuclear: perspectivas da Embrapa
Gado de Leite", no evento: Transferência nuclear em bovinos: estado de
arte, em Juiz de Fora/MG.
Realização de workshop "Transferência nuclear em bovinos/estado da arte",
em Juiz de Fora/MG.
31 Participação na Expointer/Esteio/RS.
Lançamento conjunto com o Ministro da Agricultura e Presidente da
Embrapa da base de dados de forrageiras para o Rio Grande do Sul, durante
a Expointer, em Esteio/RS.
Organização do 3'. Rio Leite Serrano/Cantagalo/RJ
Gravação de programa de rádio e Visitas a fazendas em Cantagalo, Macuco,
Sto. Antonio de Paula -RJ.
Realização do curso "Tópicos especiais em doenças parasitárias", para
alunos da IJFMG, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do Seminário "Melhoramento de forragens", Juiz de Fora/MG
Apresentação da palestra "Híbridos de milho para silagem no leste
alagoano" no Congresso de milho e sorgo, em Belo HorizontefMG.
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Set . e hro.

Ações com envolvimento da Embrapa Gado de Leite nas diversas regiões do País.
Item
Participação em defesa de tese
Participação em qualificação
Organização de eventos
Realização de eventos
Participação em reuniões
Realização de cursos
Realização de dias de campo
Apresentação de palestras
Participaçáo em eventos
Visitas recebidas
Outros
Total

Quantidade
9
O
2
15
12
26
5
14
38
3
3
127
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Atividade

Dia

Realização do curso "Tópicos especiais em doenças parasitárias", para
alunos da UFMG, em Coronel Pacheco/MG.
Visita do ex-ministro da agricultura, Alysson Paulinelli e comitiva de
diretores da Parmalat - Juiz de Fora/MG
Apresentação de palestra "Viabilização da produção de leite no Oeste do
Paraná: treinamento de técnicos do Laticfnio Diplomata", em ltaipulândia/PR.
2

Participação no congresso Brasileiro de parasitologia veterinária, em
Ribeirão Preto/SP

3

Participação no Congresso Brasileiro de Parasitologia Veterinária, Ribeirão
Preto/SP.
Realização do Dia de Campo "Cálculo do custo de produção de leite de
cabra" para criadores de cabra da Zona da Mata de Minas Gerais, em
Coronel Pacheco/MG.

4

Participação no Simpósio "Manejo de pastagem", em Piracicaba/SP
Participação no Congresso Brasileiro de Parasitologia Veterinária, em
Ribeirão Preto/SP
Participação na Reunião do projeto Procriar, no Norte de Minas e apresentação dos resultados parciais do projeto, em Belo Horizonte— MG.
Realização do Seminário "Produção orgânica e qualidade do leite", em Juiz
de ForafMG

5

Participação no Simpósio "Manejo de pastagem", em Piracicaba/SP.
Apresentação da palestra "Sistemas silvipastoris na pecuária de leite" no
Simpósio de manejo de pastagem, em Piracicaba/SP.
Participação no Congresso Brasileiro de Parasitologia Veterinária, em
Ribeirão Preto/SP.
Participação na entrega pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Instituto Mineiro de Agropecuária do certificado de propriedades
livres de brucelose e tuberculose bovina ao Campo Experimental de Coronel
Pacheco, da Embrapa Gado de Leite, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do lançamento da segunda etapa da campanha de vacinação
contra a febre aftosa no circuito pecuário Leste de Minas Gerais e 10 anos
sem aftosa no Estado, em Coronel Pacheco/MG

6

Participação no Simpósio "Manejo de pastagem", em Piracicaba/SP.
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Dia

Atividade
Participação no Congresso Brasileiro de Parasitologia Veterinária, em
Ribeirão Preto/SP.
Participação de estando na 248 Exposição Agropecuária e Industrial, em Rio
Novo/MG.
Realização do Seminário "Socioeconomia e produção de embriões", em
Juiz de Fora/MG.

7

Participação de estande na 248 Exposição Agropecuária e Industrial, em Rio
Novo/MG
Participação da Vitrine de Tecnologias do Leite® na 2'. Expoleite, em Aracruz/ES.

8

Participação da Vitrine de Tecnologias do Leite® na 2 6 . expoleite, em Aracruz/ES
Participação de estando na 248 Exposição Agropecuária e Industrial, em Rio
NovofMG

9

Participação da Vitrine de Tecnologias do Leite® na 2 1 . Expoleite, em Aracruz/ES.
Participação de estande na 248 Exposição Agropecuária e Industrial, em Rio
Novo/MG

10 Participação da Vitrine de Tecnologias do Leite® na 2'. Expoleite, em Aracruz/ES
Participação de estando na 24 8 Exposição Agropecuária e Industrial, em Rio
Novo/MG
11 Participação em banca de defesa de tese de doutorado "Resistência do
carrapato Boophffus microplus (acari:ixodidae) às lactonas macrocíclicas no
Rio Grande do Sul", na UFMG, em Belo Horizonte/MG
Participação no curso de bioinformática, em Campinas/SP.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", em Coronel
Pacheco/MG.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para produtores de
leite e estudantes, em Valença/RJ.
Realização do Dia de Campo "Administração da propriedade leiteira", para
estudantes do Instituto Vianna Jr./FGV, em Coronel Pacheco/MG.
Realização da 68 semana interna de prevenção de acidentes de trabalho e
3° semana de qualidade de vida, em Juiz de Fora/MG.
12 Participação na banca de qualificação de doutorado, na UERRJ, em
SeropédicafRJ.
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Atividade

Dia

Participação na banca de defesa de dissertação de mestrado "avaliação da
associação in vivo dos fungos entomopatogênicos metarhiziurn anisopffae e
beauveria bassiana com deltametrina no controle de uma cepa de boophilus
microplus resistente a piretróides" no IZ/UFFRJ, em Seropédica- RJ.
Participação na reunião grupo gestor do projeto Leite lvaí, Jandaia do Sul, P11
Participação no curso de Bioinformática, em Campinas/SP.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", em Coronel
Pacheco/MG.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", em Valença/RJ.
Realização da 6" semana interna de prevenção de acidentes de trabalho e
3" semana de qualidade de vida, em Juiz de Fora/MG.
Realização do seminário "Iniciação científica & pesquisa em bovinocultura",
em Juiz de Fora/MG.
13 Realização do curso "inseminação artificial de bovinos", em Valença/RJ.
Organização do IX Encontro Regional de Produtores do Leite do Campo das
Vertentes, em São João dei Rei/MG
Apresentação da palestra "Melhoramento genético em rebanhos leiteiros:
teste de progênie e marcadores genéticos" na 2 8 . Semana tecnológica de
ciências agrárias FA/UNITAU, Taubaté/SP.
Reunião de finalização das atividades do 9 3 . Congresso Pan-Americano do
Leite, Porto Alegre/RS
Organização do 3 0 . Rio Leite Serrano, em Cantagalo/RJ.
Participação no curso de Bioinformática, em Campinas/SP.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", em Coronel
PachecolMG.
Realização da 68 semana interna de prevenção de acidentes de trabalho e
38 semana de qualidade de vida, em Juiz de Fora/MG.
Realização da III Semana de Medicina e Veterinária, em Juiz de Fora/MG.
Participação em banca de defesa de dissertação de mestrado "Avaliação das
características produtivas nutricionais de sorgo (Sorghum bicolor L.
Moenchj para silagem nas condições edafoclimáticas do Estado do Rio de
Janeiro", em Seropêdica, R.I.
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Atividade

Dia

Participação em bancada defesa de dissertação de mestrado "Desempenho
produtivo, qualidade do leite e saúde da glândula mamária de vacas leiteiras
mestiças submetidas a redução de número de ordenhas", em Seropódica/RJ.
14 Realização do curso "inseminação artificial de bovinos", em Valença/RJ.
Apresentação palestra: "A atividade leiteira para agricultura familiar/
abordagem sobre manejo animal, melhoramento, infra-estrutura, sanidade",
no 3 0 Leite em Debate, Clevelândia PR
Apresentação palestra: "A atividade leiteira familiar, um enfoque
tecnológico adequado à realidade', no 30 Leite em Debate, Clevelândia, PR.
Apresentação da palestra: "A pecuária leiteira regional e o agronegócio do
leite no Brasil e no mundo", no curso de especialização em agronegócio,
em Clevelândia, PR
Apresentação da palestra "Produção ecológica de leite" na Univale, em
Governador Valadares/MG.
Participação na Reunião do Comitê Executivo do Programa Rede Estadual
de C&T Para Inovação do Agronegócio de MC, em Belo Horizonte- MC
Participação no curso de Bioinformática, em Campinas/SP.
Realização do curso "Atualização em pecuária deleite", em Coronel Pacheco/MG.
Realização da 6" semana interna de prevenção de acidentes de trabalho e
3" semana de qualidade de vida, em Juiz de Fora/MG.
Realização da III Semana de Medicina e Veterinária, em Juiz de Fora/MG.
Participação em banca de defasa de dissertação de mestrado "Efeito de um
aditivo probiótico no leite e no concentrado sobre o desempenho e aspectos sanitários de bezerros de rebanhos leiteiros", em SeropédicafRJ.
15 Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", em Valença/RJ.
Participação no 2 0 . Simpósio Internacional de Homeopatia, em São Paulo/SP.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", em Coronel
Pacheco/MG.
Participação na reunião com técnicos do Laticínio Diplomata, Prefeito
Municipal de Itaipulânida e Secretário de Agricultura e Meio-Ambiente,
apara viabilizar provável convênio envolvendo essas três instituições, para
um programa de desenvolvimento da pecuária leiteira do municrpio de
Itaipulândia, PR.
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Atividade

Dia

Realização da III Semana de Medicina e Veterinária, em Juiz de Fora/MG
Realização do Seminário "Produção integrada - produção de leite", em Juiz
de Fora/MG
Realização do Seminário "Caracterização de microorganismos do rúmen
tolerantes a diferentes extratos de própolis', em Juiz de Fora/MG
Realização da 6' festa da integração, em Juiz de Fora/MG
Entrega da prerniação do concurso de redação e desenho, promovido pela
AGL, em Juiz de Fora/MG
16 Apresentação da palestra "Melhoramento genético de gado de leite" no
módulo bovinocultura na XVIII Semana cientifica e III Amostra de pósgraduação da UFU, em Uberlândia/MG
Participação no 2 0 . Simpósio Internacional de Homeopatia, em São Paulo/SP.
Visita do projeto Viver Juiz de Fora, em Juiz de Fora/MG
17 Participação no 2 0. Simpósio Internacional de Homeopatia, em São Paulo/SP.
18 Participação na Fertibio 2006, em Bonito/MS
Participação na Reunião da CLT para discutir o projeto Centro Tecnológico
do Leite em Goiânia - São Luiz dos Montes Belos/CO.
Participação no curso de aperfeiçoamento gerencial - Fundação Dom
Cabral, em Belo Horizonte/MG
Participação Na W. Reunião da CVZ/FAPEMIG, em Belo Horizonte/MG.
Realização do curso "Eletroforese de macromoléculas", para estudantes, em
Juiz de Fora/MG.
19 Participação na Fertibio 2006, em Bonito/MS
Apresentação da palestra "Respostas da Bra chiaria brizantha a diferentes
concentraçôes de alumínio e valores de pH em solução nutritiva" na
Fertibio, em Bonito/MS
Participação na Ecolatina, em Belo Horizonte/MG
Participação no curso de aperfeiçoamento gerencial - Fundação Dom
Cabral, em Belo Horizonte/MG
Realização do 3 0 . Rio Leite Serrano, em Cantagalo/RJ
Participação na 8 1 . Reunião da CVZ/Fapemig, em Belo Horizonte/MG.
Realização do curso "Eletroforese de macromoléculas", para estudantes, em
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Atividade

Dia
Juiz de Fora/MG.

20 Participação na Fertibio 2006, em Bonito/MS
Participação na Ecolatina, em Belo Horizonte/MG
Participação no curso de aperfeiçoamento gerencial - Fundação Dom
Cabral, em Belo Horizonte/MG
Realização do 3 0 . Rio Leite Serrano, em Cantagalo/RJ
Participação na 8 8 . Reunião da CVZ/Fapemig, em Belo Horizonte/MG
Participação em Reunião com a Presidência da Parrnalat, em São Paulo/SP.
Realização do curso "Eletroforese de macromoléculas", para estudantes, em
Juiz de Fora/MG.
Realização do curso "Como produzir com qualidade o novo leite brasileiro",
em Coronel Pacheco/MG.
21 Participação na Fertibio 2006, em Bonito/MS
Apresentação da palestra "Avaliação genética de bovinos de leite" no 14 0

.

Agronordeste, em Recife/PE
Participação na Ecolatina, em Belo Horizonte/MG
Participação no curso de aperfeiçoamento gerencial - Fundação Dom
Cabral, em Belo Horizonte/MG.
Apresentação de palestra no Agrinordeste, em Recife/PE.
Realização do curso "Eletroforese de macromoléculas", para estudantes, em
Juiz de Fora/MO.
Realização do Dia de Campo "Tópicos em pecuária de leite", em Coronel
Pacheco/MG.
Realização do curso "Como produzir com qualidade o novo leite brasileiro",
em Coronel Pacheco/MG
22 Participação na Fertibio 2006, em Bonito/MS
Participação no curso de aperfeiçoamento gerencial - Fundação Dom
Cabral, em Belo Horizonte/MG.
Realização do curso "Eletroforese de macromoléculas", para estudantes, em
Juiz de Fora/MG.
Realização do curso "Como produzir com qualidade o novo leite brasileiro",
em Coronel Pacheco/MG.

88

Embrapa Gado de Leite em movimento

Dia

Atividade
Realização do curso "orientação sobre a instrução normativa 51 e procedimentos de coleta e transporte de amostras de leite cru para análise
laboratorial", para diversos grupos de profissionais, em Coronel Pacheco/MG.
Visita do Dr. Xavier Feixa 1 Riba, Universidade Autônoma de Barcelona,
Espanha, em Juiz de Fora/MG.

25 Realização do curso "Tópicos especiais em doenças infecciosas da reprodução de bovinos", para alunos de pós-graduação da UFMG, em Coronel
Pacheco/MG.
26 Realização do curso "Tópicos especiais em doenças infecciosas da reprodução de bovinos", para alunos de pós-graduação da UFMG, em Coronel
Pacheco/MG.
Realização do workshop "Horários alternativos de ordenha", em Juiz de
Fora/MG
27 Realização do curso "Tópicos especiais em doenças infecciosas da reprodução de bovinos", para alunos de pós-graduação da UFMG, em Coronel
Pacheco/MG.
Realização do Seminário "Conservação de energia", em Juiz de Fora/MG
Reunião com novo Secretário de Desenvolvimento Tecnológico na UFJF,
em Juiz de Fora/MG.
Participação em banca de defesa de tese de doutorado "Análise da adoção
de instrumentos de rastreabilidade bovina no Brasil: estudos de caso nos
segmentos de produção, indústria e comércio", na Coppe/UFRJ, no Rio de
Janeiro/RJ.
28 Realização do curso "Tópicos especiais em doenças infecciosas da reprodução de bovinos", para alunos de pós-graduação da UFMG, em Coronel
Pacheco/MG.
Realização do Dia de Campo "Controle estratégico de carrapatos", para a
comunidade rural de São João da Serra/MG - Santos Dumont/MG.
Realização do Dia de Campo "Controle estratégico de carrapatos", para a
comunidade rural de Patrimônio da SerrafMG - Santos Dumont/MG.
29 Realização do curso "Tópicos especiais em doenças infecciosas da reprodução de bovinos", para alunos de pós-graduação da UFMG, em Coronel
Pacheco/MG.
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Atividade

Dia

Realização da palestra 'Obtenção higiênica de leite", em Conceição de
Ibitipoca/MG
Participação na defesa de dissertação de mestrado "Mapeamento de regiões
genômicas associadas à resistência a carrapatos em bovinos", na UFV, em
Viçosa/MG.
Apresentação da palestra "Produção de leite a pasto no Oeste do Paraná",
no Encontro Regional de Produtores de Leite de Itaipulândia, PR
Apresentação da palestra "O Centro de Inteligência do Leite como ferramenta de tomada de decisões" no Seminário das Cooperativas Agropecuárias
do Leite, na Ocemg/BeIo Horizonte/MG
Participação na solenidade de entrega do Prêmio Juiz de Fora de Qualidade
e Produtividade/Ciclo 2006. A Embrapa foi agraciada com esta premiação,
em Juiz de Fora/MO
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Outubro
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—20Q6
Ações com envolvimento da Embrapa Gado de Leite nas diversas regiões do País.
Item
Participação em defesa de tese
Participação em qualificação
Organização de eventos
Realizaçáo de eventos
Participação em reuniões
Realização de cursos
Realização de dias de campo
Apresentação de palestras
Participação em eventos
Visitas recebidas
Outros
Total

Quantidade
2
O
O
7
12
41
O
14
7
O
6
89
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Atividade

Dia

Realização do curso "Diagnóstico de brucelose e tuberculose e coleta de
material para diagnóstico de encet alopatia espongi(orme bovina (EEB)" para
médicos-veterinários, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", em Coronel Pacheco/
MG.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para estudantes e
professores da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em Coronel Pacheco/MG.
Apresentação da palestra: "Comida de vaca é capim: produção de leite a
base de pasto", na V Jornada de Estudos Ambientais e Novas Tecnologias,
da Unochapecó - Chapecó/SC.
Participação na defesa de dissertação de mestrado "Endogamia na raça
Holandesa no Brasil", na UFV, em Viçosa/MG.
Realização do curso "Diagnóstico de brucelose e tuberculose e coleta de
material para diagnóstico de encef alopatia espongiforme bovina (EEB)" para
médicos-veterinários, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", em Coronel
Pacheco/MG.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para estudantes e
professores da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em Coronel
Pacheco/MG.
Realização do curso "Produção de leite com qualidade na propriedade
leiteira", em Valença/RJ.
Participação de estande na 1 5 Expomilk, em São Paulo/SP.
Participar na reunião da Faemg e IMA para discutir sobre projetos de
interação - Belo HorizontefMG.
Realização do curso "Aplicações da genética molecular", em Juiz de Fora/MG
Realização do curso "Diagnóstico de brucelose e tuberculose e coleta de
material para diagnóstico de encefalopatia espongiforme bovina (EEB)" para
médicos-veterinários, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", em Coronel
Pacheco/MG.
Realização do curso "Produção de leite com qualidade na propriedade
leiteira", em Valença/RJ.
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Atividade

Dia

Participação de estande na 15° Expomilk, em São Paulo/SP.
Apresentação da palestra: "Manejo de efluentes", para técnicos da DM1
Nestlé. UberlândialMG.
Apresentação da palestra: "Controle estratégico de carrapatos de bovinos",
para técnicos da DPAINestlé. UberlândialMG
Participação na reunião da ABCGIL, para homenagem aos ex-presidentes,em
Belo Horizonte/MG.
Realização do curso "Aplicações da genética molecular", em Juiz de Fora/MG
Realização do curso "Diagnóstico de brucelose e tuberculose e coleta de
material para diagnóstico de encefalopatia espongiforme bovina (EEB)" para
médicos-veterinários, em Coronel PachecolMG.
Realização do curso "inseminação artificial de bovinos", em Coronel
PachecolMG.
Realização do curso "Produção de leite com qualidade na propriedade
leiteira", em ValençalRJ.
Participação de estande na 15° Expomilk, em São Paulo/SP.
Organização do Simpósio "Tecnoshow Londrina 2006 - sustentabilidade
da atividade, produção e desafios", durante o 1° Rural Tecnoshow,
juntamente com, Emater-PR - Londrina/PR.
Realização do curso "Diagnóstico de brucelose e tuberculose e coleta de
material para diagnóstico de encefalopatia espongiforme bovina (EEB)" para
médicos-veterinários, em Coronel PachecolMG.
Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", em Coronel
PachecolMG.
Participação de estande na 15° Expomilk, em São PauloISP
Participação de estande na 15° Expomilk, em São PauloISP
Realização do curso "Operação e manutenção mecânica", em Coronel
PachecolMG.
Realização do curso "Reciclagem em pecuária de leite", para alunos do
Centro Universitário Plínio Leite, em Coronel PachecolMG.
Participação na reunião da Associação Goiana de Criadores de Gir, para
avaliar as ações sendo desenvolvidas no programa do Teste de Progênie
dos Touros de Goiás, em GoiânialGO.
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Dia

Atividade
Participação no Fárurn Regional para fortalecimento das OEPAs - Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária, promovida pelo Centro de
Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE, Rio de JaneirolRJ.
Participação na reunião para organização do 3 0 Rio Leite-Serrano, em
Cantagalo/RJ.

10 Realização do curso "Operação e manutenção mecânica", em Coronel
Pacheco/MG.
Participação naa reunião sobre o Arranjo Produtivo, em São Luiz dos
Montes Belos/CO.
11 Realização do curso "Operação e manutenção mecânica", em Coronel
Pacheco/MG.
Participação da Assembléia Geral ordinária da Fepale e da reunião com a
comissão organizadora do 9° Congresso Pan-Americano do Leite.
12 Participação do 3° Congresso Nacional da Indústria Láctea (leite é saúde),
promovido pela Asoleche, em Bogotá, na Colômbia.
13 Participação na defesa de dissertação de doutorado "Avaliação nutricional
de silagem de cultivares de milho com perfil de aminoácidos para alimentação de bovinos leiteiros", na UFMG, Belo Horizonte/MG.
Participação no 3° Congresso Nacional da Indústria Láctea (leite é saúde),
promovido pela Asoleche, em Bogotá, na Colômbia.
16 Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para alunos de
zootecnia da UFRRJ, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para estudantes da
Universidade do Vale do Rio Doce (Univale), em Coronel Pacheco/MG.
Apresentação da palestra: "Comida de vaca é capim", no Encontro de
produtores de leite da Região de Salto do Céu/MT.
Realização do curso "Biotecnologia da reprodução em ovinos e caprinos",
em Piedade/SP.
Participação na reunião do Comitê Executivo do Programa Rede Estadual de
C&T para inovação do Agronegócio de MC, em Belo Horizonte/MG.
17 Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para alunos de
zootecnia da UFRRJ, em Coronel Pacheco/MG.

Embrapa Gado de Leite em movimento

Atividade

Dia

Realização do curso "atualização em pecuária de leite", para estudantes do
curso de agronomia da Universidade do Vale do Rio Doce (Univale), em
Coronel Pacheco/MG.
Apresentação da palestra: "Comida de vaca é capim", no Encontro de
produtores do leite da Região de Jauru/MT.
Realização do curso "Reciclagem em pecuária de leite", para estudantes da
Universidade Estácio de Sá, em Coronel PachecofMG.
Realização do curso "Agroecologia e sanidade - módulo III", para técnicos
do ldaterra, em Campo Grande/MS.
Apresentação de trabalho na reunião do 545 - GUSAS2006. São Paulo/SP.
Realização do curso "Biotecnologia da reprodução em ovinos e caprinos",
em Piedade/SP.
Participação na reunião da Comissão Técnica de Bovinocultura de Leite na
FAEP, em Curitiba/PR.
18 Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para alunos de
zootecnia da UFRRJ, em Coronel Pacheco/MG.
Apresentação da palestra: "Comida de vaca é capim", no Encontro de
produtores de leite da Região de Pontes Lacerda/MT.
Realização do curso "Sistemas de produção de leite", para alunos da escola
Agrotécnica de Pinheiral, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Agroecologia e sanidade - módulo III", para técnicos
do ldaterra, em Campo Grande/MS.
Realização da 3' semana com Ciência, em Juiz de Fora/MG.
Realização do workshop 'Delineamento experimental com vacas em
lactação sob condição de pastagem", em Juiz de ForafMG
Realização do curso "Biotecnologia da reprodução em ovinos e caprinos",
em Piedade/SP.
Realização do curso "Técnicas laboratoriais de análise de alimentos", para
estudantes da UFJF, em Juiz de Fora/MG.
19 Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para alunos de
zootecnia da UFRRJ, em Coronel Pacheco/MG.
Apresentação da palestra: "Comida de vaca é capim", no encontro de
produtores de leite da Região de Figueirópolis do OesteJMT.
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Dia

Atividade
Realização do curso "Agroecologia e sanidade - módulo 1H", para técnicos
do Idaterra, em Campo Grande/MS.
Realização da W semana com Ciência, em Juiz de Fora/MG
Realização do workshop "Delineamento experimental com vacas em
lactação sob condição de pastagem", em Juiz de Fora/MG
Realização do curso "Biotecnologia da reprodução em ovinos e caprinos",
em Piedade/SP.
Participação no curso de capacitação "Panorama e fundamentos em educação ambiental", em Ubá/MG
Realização do curso "Técnicas laboratoriais de análise de alimentos", para
estudantes da UFJF, em Juiz de Fora/MG.

20 Realização do curso "Atualização em pecuária de leite", para alunos de
zootecnia da UFRRJ, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Agroecologia e sanidade - módulo III", para técnicos
do ldaterra, em Campo Grande/MS.
Realização da 38 semana com Ciência, em Juiz de ForafMG
Realização do workshop "Delineamento experimental com vacas em
lactação sob condição de pastagem", Juiz de Fora/MG
Realização do 30 Rio Leite Serrano, em Cantagalo/RJ.
Apresentação da palestra: "Comida de vaca é capim", no encontro de
produtores de leite da Região de Araputanga/MT.
Realização do curso "Biotecnologia da reprodução em ovinos e caprinos",
em Piedade/SP.
21 Apresentação da palestra: "Estado atual da transferência de embriões (TE) e
produção ii, vitro de embriões (FIV) no Brasil e no mundo", no 1 Simpósio
de Reprodução de Bovinos da IJFMG. Belo Horizonte/MG.
25 Apresentação da palestra: "Comida de vaca é capim", no Congresso
Paranaense de Estudantes de Zootecnia - UEM, Maringá/PR.
26 Realização da solenidade interna em comemoração aos 30 anos de fundação da Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora/MG.
Visita do Reitor, dos Pró-reitores e Chefes de departamento da UFJF, à
Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora/MG.

Entrapa Gado de Leite em movimento

Dia

Atividade
Apresentação da palestra "Produção de leite a pasto no Sudoeste do
Paraná", no Encontro de produtores de leite de PranchitafPR.
Apresentação da palestra: "Controle estratégico de carrapatos", na Semana
Técnica, no Cefet, em Rio Pomba/MG.

27 Visita a propriedades candidatas a se tornarem unidades demonstrativas do
projeto de assistência técnica Laticínio Diplomata/Prefeitura Municipal de
ltaipulândia/Embrapa Gado de Leite, Itaipulándia.
28 Visita a propriedades candidatas a se tornarem unidades demonstrativas do
projeto de assistência técnica laticínio Diplomata/Prefeitura Municipal de
Itaipulándia/Embrapa Gado de Leite, ltaipulândia.
29 Apresentação da palestra "O Centro de Inteligência do Leite como ferramenta de tomada de decisões" no seminário das cooperativas agropecuárias do
leite, em Belo Horizonte/MG.
Entrega do prêmio Juiz de Fora de qualidade e produtividade - Ciclo 2006
à Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora/MG
30 Apresentação da palestra: "0 caso de sucesso de Minas Gerais (0
Proleite)", no 90 Proleite - Seminário e exposição para produtores de leite
de Alagoas, em Maceíó/AL.

97

Novembro
±
C4T4Bè

-4'
_1

Ações programadas com envolvimento da Embrapa Gado de Leite nas diversas
regiões do País.
Item
Participação em defesa de tese
Participação em qualificação
Organização de evenros
Realização de evenros
Participação em reuniões
Realização de cursos
Realização de dias de campo
Apresentação de palestras
Participação em eventos
Visitas recebidas
Outros
Total

Quantidade
O
O
O
11
O
32
O
3
6
O
O
52
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Embrapa Gado de Leite em movimento

Dia
6

Atividade
Realização do curso "Produção de leite a pasto", em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Transferência de embriões", em Coronel Pacheco/MG.
Visita do representante da empresa Mitsui, do Japão, para conhecer o
potencial de exportação de leite do Brasil, em Juiz de Fora/MG.

7

Realização do curso "Produção de leite a pasto", em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Transferência de embriões", em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Operação e manutenção mecânica", em Coronel
Pacheco/MG.
Apresentação de palestra: "Estratégias para produccion eficiente de leche
em pastos tropicales", na XVI jornadas técnicas de ganaderia, Universidad
Nacional Experimental deI Táchira, San Cristobal, Venezuela.

8

Realização do curso "Produção de leite a pasto", em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Transferência de embriões", em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Operação e manutenção mecânica", em Coronel
Pacheco/MG.
Realização do curso "Orientação sobre a instrução normativa 51 e procedimentos de coleta e transporte de amostras de leite cru para análise
laboratorial", para público diverso, em Coronel Pacheco, MG.
Realização do Simpósio "Rondônia Leite", em Ji-Paraná/RO
Participação de estande na 58 Feilac, em São Luís dos Montes Belos/CO

9

Realização do curso "Produção de leite a pasto", em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Transferência de embriões", em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Operação e manutenção mecânica", em Coronel
Pacheco/MG.
Realização do Simpósio "Rondônia Leite", em Ji-Paraná/RO
Participação de estande na 5 8 Feilac, em São Lurs dos Montes Belos/CO.
Realização do 3 0 Rio Leite Serrano, em Cantagalo/RJ.

10 Realização do curso "Produção de leite a pasto", em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Transferência de embriões", em Coronel Pacheco/MG.
Apresentação palestra: "Produção de leite a pasto", no Simpósio de
Pecuária do Norte do Tocantins, Araguafna, TO.

Embrapa Gado de Leite em movimento

Atividade

Dia

Realização do Simpósio "Rondônia Leite", em Ji-Paraná/RO
Participação de estande na 50 Feilac, em São Luís dos Montes Belos/GO.
Realização do 3 0 Rio Leite Serrano, em Cantagalo/RJ.
11 Realização do curso "Produção de leite a pasto", para produtores, técnicos
e estagiários da residência zootécnica, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do curso "Transferência de embriões", em Coronel Pacheco/MG.
Participação de estande na 5a Feilac, em São Luís dos Montes Belos/GO.
13 Realização do curso "Tecnologias para producción de leche em los trópicos
(curso internacional)", em Coronel Pacheco e Juiz de Fora/MG.
14 Realização do curso "Tecnologias para producción de leche em los trópicos
(curso internacional)", em Coronel Pacheco e Juiz de Fora/MG.
Lançamento do Centro de Inteligência do Leite/CiLeite em Juiz de Fora/MG
Lançamento do livro "A história do leite no Brasil", em Juiz de Fora/MG.
Lançamento do livro "Embrapa Gado de Leite: 30 anos", em Juiz de Fora/MG.
Lançamento de diversos livros em comemoração aos 30 anos da Embrapa
Gado de Leite, em Juiz de Fora, MG
Visita dos ex- ministros Alysson Paulinelli e Roberto Rodrigues na comemoração dos 30 anos da Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora/MG.
15 Realização do curso "Tecnologias para producción de leche em los trópicos
(curso internacional)", em Coronel Pacheco e Juiz de Fora/MG.
16 Realização do curso "Tecnologias para producción de leche em los trópicos
(curso internacional)", em Coronel Pacheco e Juiz de Fora/MG.
17 Realização do curso "Tecnologias para producción de leche em los trópicos
(curso internacional)", em Coronel Pacheco e Juiz de Fora/MG.
18 Realização do curso "Tecnologias para producción de leche em los trópicos
(curso internacional)", em Coronel Pacheco e Juiz de Fora/MG.
20 Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para trabalhadores
rurais, produtores, técnicos e estudantes de ciências agrárias, em Valença/RJ.
Realização do curso para controladores, para técnicos da ABCGIL, em
Coronel Pacheco, MG.
21 Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", em Valença/RJ.
Realização do curso "Tópicos em pecuária de leite", para produtores de
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Dia

Atividade
leite da região de Campo Grande-MS, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do 3 0 workshop "Adaptação do modelo matemático Comell Net
Carbohydrate and Protein System/CNCPS às condições tropicais", em Juiz
de Fora/MG

22 Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", para trabalhadores
rurais, produtores, técnicos e estudantes de ciências agrárias, em Valença/RJ.
Realização do curso "Tópicos em pecuária de leite", para produtores de
leite da região de Campo Grande-MS, em Coronel Pacheco/MG.
Realização do 3 0 workshop "Adaptação do modelo matemático Comell Net
Carbohydrate and Protein SystemICNCPS às condições tropicais", em Juiz
de Fora/MG
23 Realização do curso "inseminação artificial de bovinos", em Valença/RJ.
Realização do curso "Tópicos em pecuária de leite", para produtores de
leite da região de Campo Grande-MS, em Coronel Pacheco/MO.
24 Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", em VaIença/RJ.
27 Realização do 9 0 Encontro Regional do Campo das Vertentes, em São João
Dei Rei/MG.
28 Realização do workshop "Potencial dos Sistemas Silvipastoris no Desenvolvimento de Modelos Sustentáveis de Exploração Pecuária", em Juiz de
Fora/MG.
Realização do 90 Encontro Regional do Campo das Vertentes, em São João
dei ReiIMG.
Realização do curso "Melhoramento genético de bovinos de leite" para
produtores de São Pedro dos Ferros, em Coronel Pacheco/MG.
Participação no workshop "Healthy soU", na Austrália.
29 Realização do workshop "Potencial dos Sistemas Silvipastoris no Desenvolvimento de Modelos Sustentáveis de Exploração Pecuária", em Juiz de
Fora/MG.
Realização do 9 0 Encontro Regional do Campo das Vertentes, em São João
dei Rei/MG.
Participação no workshop "Healthy sou", na Austrália.
Apresentação da palestra: "Controle estratégico de carrapatos em bovinos",
em São Gonçalo/RJ.

De zem bro

Ações programadas com envolvimento da Embrapa Gado de Leite nas diversas
regiões do País.
Item
Participaçáo em defesa de tese
Participação em qualificação
Organização de eventos
Realização de eventos
Participação em reuniões
Realização de cursos
Realização de dias de campo
Apresentação de palestras
Participação em eventos
Visitas recebidas
Outros
Total

Quantidade
O
O
O
6
O
7
1
1
O
O
3
18
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Dia
1

Atividade
Realização do curso "Produção de leite com qualidade", para alunos do
Cefet/Rio Pomba, em Coronel Pacheco/MG.

4

Realização do curso "Inseminação artifkial de bovinos", em Coronel Pacheco/MG.
Realização do Simpósio "8 0 Minas Leite", em Juiz de Fora/MG
Realização do Seminário "Apresentação de resultados dos projetos de
pesquisa finalizados em 2006", em Juiz de Fora/MG

5

Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", em Coronel Pacheco/MG.
Realização do Simpósio "8° Minas Leite", em Juiz de Fora/MG

6

Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", em Coronel
Pacheco/MG.
Realização do Simpósio "8 0 Minas Leite", em Juiz de ForafMG

7

Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", em Coronel
PachecofMG.
Apresentação de palestra sobre produção de leite no Brasil, para produtores
de leite da Austrália.
Realização do Dia de Campo "Sistema de produção de leite a pasto", em
Coronel Pacheoc/MG.
Realização do Seminário "Apresentação de resultados dos projetos de
pesquisa finalizados em 2006", em Juiz de Fora/MG

8

Realização do curso "Inseminação artificial de bovinos", em Coronel
Pacheco/MG.
Realização do Seminário "Apresentação de resultados dos projetos de
pesquisa finalizados em 2006", em Juiz de Fora/MG
Abertura da 3 3 Mostra de Arte da Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora/MG

11 Realização do curso "Atualização em reprodução de bovinos leiteiros - 2 0

.

semestre, em Valença/RJ.
15 Realização da festa de confraternização de final de ano, em Coronel PachecojMG
22 Entrega das doações da campanha de Natal, em Coronel Pacheco/MG
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