Editorial

A cada edição do Congresso Brasileiro de Reprodução Animal a Diretoria Executiva
busca incorporar novas experiências adquiridas nos eventos anteriores considerando, na
medida do possível, as sugestões recebidas dos sócios do CBRA e dos participantes de
congressos anteriores. Os temas enfocados no XVIII Congresso foram compilados pela
Diretoria com base nas críticas construtivas e sugestões recebidas. Atendendo ao convite feito
pelo CBRA, os coordenadores de sessão sugeriram os nomes de palestrantes com os
respectivos temas para as palestras, convidados entre especialistas das mais diversas regiões
do país e eventuais convidados estrangeiros. Com o objetivo de dar maior visibilidade ao
resultado deste esforço conjunto, o Colégio Brasileiro de Reprodução Animal reuniu os textos
recebidos dos Palestrantes neste Suplemento da Revista Brasileira de Reprodução Animal
(RBRA).
Cumpre também destacar os resumos submetidos para a Sessão de Posters, os quais
proporcionam a divulgação ampla de pesquisas em andamento ou de relatos de experiências
de campo. A consulta aos resumos pode ser feitas no site: http://www.cbra.org.br. Os Anais
completos estão publicados em CD-ROM..
Esclarecemos a todos que é exclusivamente dos autores a responsabilidade pelo
conteúdo, forma de apresentação e redação do texto.
Finalizando, o CBRA aproveita a oportunidade para agradecer a todos que
contribuíram na realização do Congressoconstrução do programa, na análise dos resumos e na
preparação dos simpósios. Estamos também gratos àqueles que ao longo destes dois últimos
anos encaminharam a suas sugestões e críticas construtivas. Também aos patrocinadores e
instituições parceiras na organização e viabilização do XVIII CBRA nossos agradecimentos.
Por último, o CBRA reconhece a contribuição incalculável recebida de suas
secretárias, sem a qual o bom andamento do evento em suas diferentes etapas não teria sido
possível.
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