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PECUÁRIA
Tecnologia de MS nos EUA
Uma tecnologia desenvolvida 
por pesquisadores de Campo 
Grande, da Embrapa Gado de 
Corte, ganha destaque e passa-
rá a ser adotada por laborató-
rio nos Estados Unidos.
    O teste sorológico para diag-
nóstico da tuberculose bovi-
na, tecnologia desenvolvida 
regionalmente,despertou in-
teresse de um laboratório dos 
Estados Unidos, que vislumbra 
a produção e comercialização 
do produto, inicialmente, nos 
EUA, no Brasil, Chile, México 

e em Uganda. O método de-
tecta a presença de anticorpos 
contra o bacilo da tuberculose 
nos animais, aumentando a 
cobertura diagnóstica, quando 
usado em conjunto com o tes-
te intradérmico, atualmente, o 
único teste oficial para a tuber-
culose bovina no Brasil.
    O diretor do Ellie Lab, o norte-
americano Miladin Kostovic, 
e representantes da empresa 
brasileira Divita Diagnósticos, 
que pretende fazer a distribui-
ção do produto no Brasil, visi-

taram a Embrapa Gado de Cor-
te, na semana passada, para 
acertar os detalhes do contrato 
para a produção do kit ELISA 
para tuberculose. 

DIVULGAÇÃO
De acordo com o pesquisador 
da Embrapa, responsável pe-
lo estudo, Flábio Araújo, esse 
tipo de cooperação é uma for-
ma de divulgar as tecnologias 
da Embrapa em outros países 
e, também, no Brasil. Ele ex-
plica que, durante as pesqui-

sas para o desenvolvimento 
do teste, foi possível detectar, 
corretamente, 88,7% dos ani-
mais doentes e 94,6% dos ani-
mais sadios.
   “O uso de testes sorológicos, 
como o ELISA, juntamente a 
testes de tuberculinização, po-
de resolver alguns problemas 
relacionados ao diagnóstico 
da tuberculose bovina, como 
os resultados inconclusivos e 
a ausência de detecção de ani-
mais em estágios avançados 
da infecção”, diz Flábio. Visitantes norte-americanos

O TESTE PARA DIAGNOSTICAR A TUBERCULOSE BOVINA DESPERTOU INTERESSE
arquivo

Capacite-se e conheça mais 
sobre o cooperativismo 

Logo após o Carnaval muitas 
pessoas começam por em práti-
cas algumas metas do ano. Que 
tal fazer um curso gratuito so-
bre cooperativismo?Cooperati-
vismo é uma doutrina, um sis-
tema, um movimento ou sim-
plesmente uma atitude ou dis-
posição que considera as coope-
rativas como uma forma ideal 
de organização das atividades  
sócio-econômicas da humani-
dade.

Se você quiser conhecer melhor 
esta doutrina, que é uma alter-
nativa econômica, se inscreva 
no Curso Cooperativismo ao 
Alcance de Todos com apenas 5 
quilos de alimento não perecí-
vel ou apresentando um com-
provante de doação de sangue 

em 2014. Este curso é ofereci-
do pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem do cooperati-
vismo, Sescoop/MS e começou 
em 2007, arrecadando mais de 
uma tonelada de alimentos, 
que foram doados a institui-
ções carentes de Campo 
Grande. 

O curso tem o objetivo de am-
pliar a visão dos participantes 
através de elementos básicos ne-
cessários para gestão do empre-
endimento cooperativo na atu-
al conjuntura econômica e soci-
al. As aulas terão uma metodo-
logia dinâmica com estudo de 
casos, aulas expositivas e dinâ-
micas de grupo. O conteúdo 
programático se baseia em glo-
balização da economia e o coo-

perativismo; a importância do 
trabalho organizado; a coope-
rativa como instrumento de 
atuação no mercado; os princí-
pios do cooperativismo; o sis-
tema de representação do coo-
perativismo; os ramos do coo-
perativismo; tributação em coo-
perativas; legislação cooperati-
vista; estrutura organizacional 
da cooperativa e processo de to-
mada de decisão na cooperati-
va.

Para se inscrever compareça à 
rua Ceará, 2245 até o dia 21 de 
março ou através do site 
www.ocbms.org.br. As aulas 
ocorrerão de 24 a 26 de março, 
das 19h às 22 horas. Mais in-
formações (67) 3389 0200. 
Curso com Certificado.


