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SERVIÇOS
Programa Genoma
Identificação de doadoras de alto valor genômico, utilização das bezerras
oriundas do projeto multiplicador Semex de alto valor
genômico – Semex Brasil. Produtos disponibilizados: embriões de
FIV (DT) ou fresco, prenhez com embriões de FIV, bezerras desmamadas
com 60 dias.

Central de Doadoras e Receptoras
O Cenatte possui uma Central de Doadoras e outra de Receptoras para
atender com mais rapidez aos trabalhos de aspiração e transferência de
embriões.

Elaboração e acompanhamento de projetos para
TE e FIV
A equipe Cenatte elabora diagnósticos, sugere projetos e acompanha o
desenvolvimento do processo por meio de suporte técnico em cada etapa.

Fertilização in Vitro (FIV)
A FIV permite a coleta de, em média, 16 oócitos viáveis, que podem
produzir 6 embriões, resultando em 3 prenhezes por aspiração, sem
retirar a doadora da fazenda onde reside, dispensando o uso de hormônios superovulativos e permitindo assim uma maior vida útil à doadora.

Substituição de IA por FIV
Consiste na troca da inseminação artificial de vacas em lactação, por
uma seleção das melhores matrizes para doação de material genético,
do quais são produzidos os embriões que futuramente serão implantados nas demais vacas em lactação do rebanho.

Embriões Direct Transfer
São embriões produzidos pelo processo de FIV e congelados, estando
prontos para implantação direta com resultados de prenhez superiores
aos vitrificados.

Congelamento de embriões para exportação
Com credenciamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento do Brasil o Cenatte envia embriões para paí-

ses de 4 continentes.

O sistema de franquias oferecido pelo Cenatte abrange todas as áreas do processo, desde a planta do laboratório, escolha de equipamentos, treinamento de
mão-de-obra necessária e logística. O franqueado conta com toda qualidade,
tecnologia e know-how desenvolvidos pela empresa, assim como o direito de usar
a marca Cenatte Embriões e Grupo Semex. Esse segmento conta hoje com 17
franquias nacionais, localizadas de norte ao sul do país, além de outras 3 franquias
internacionais, situadas na Argentina, Colômbia e Costa Rica.
Para mais informações sobre nossas franquias ou sobre "como se tornar um
franquiado", entre com contato conosco.

(31) 3665-1090 / www.cenatte.com.br
Rua. Dr. Rocha, 1429 / CEP.:33600-000
Pedro Leopoldo - Minas Gerais
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