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Dr. Rich Tait une-se à equipe de desenvolvimento de produtos da Neogen
GeneSeek
LINCOLN, Nebraska, 12 de janeiro de 2017 — Dr. Rich (J. R.) Tait, Jr., une-se à equipe de desenvolvimento de
produtos da Neogen GeneSeek, onde ele vai trabalhar em serviços de testes genômicos novos e aprimorados.
Dr. Tait junta-se à Neogen após 10 anos de pesquisa científica pós-doutorado em genética animal, mais recentemente
como estatístico e geneticista em pesquisas de genética, reprodução e saúde animal no U.S. Meat Animal Research
Center em Clay Center, Nebraska. Antes de seu trabalho com o USDA, Tait foi coordenador em um programa de
extensão e cientista associado para reprodução e genética animal na Universidade Estadual de Iowa. Tait publicou e
apresentou extensivamente em inúmeros tópicos de genética animal.
“Nós estamos muito satisfeitos com a adição da experiência e conhecimento abrangentes do Dr. Tait aos nossos esforços
no desenvolvimento de produtos,” disse o vice-presidente de agro-genômica da Neogen, Dr. Stewart Bauck. “A função
do Dr. Tait será de coordenar populações de recursos, fenótipos e genótipos, e orientar no desenvolvimento de novas
ferramentas bioinformáticas. Ele trabalhará com a comunidade científica e organizações pecuárias para desenvolver
novos produtos e serviços que promovam o uso de ferramentas genômicas para o melhoramento de produção de
alimentos nos EUA e no mundo. Nós estamos realmente satisfeitos com a adição do Dr. Tait em nossa equipe para
liderar o desenvolvimento destas ferramentas importantes e trazer o seu conhecimento e experiência para a organização
GeneSeek.
“Nós prevemos um crescimento contínuo da diversidade e valor da genômica na produção agrícola, à medida que
expandimos as nossas ferramentas e capacidades para melhor habilitar os produtores a tirar proveito das vantagens
trazidas por inovações,” adicionou Bauck.
O laboratório GeneSeek da Neogen em Lincoln é o maior em genômica animal no mundo. A companhia expandiu
recentemente as suas instalações em Ayr, Escócia, criando um segundo laboratório GeneSeek para melhor servir os
seus clientes europeus e adquiriu um laboratório de genômica animal no Brasil para a expansão na região.
As operações genômicas mundiais da Neogen fornecem testes de DNA inovadores e acessíveis para a descoberta e
aplicação comercial dos avanços genômicos que aumentam a segurança e qualidade de vida. Os serviços de testes de
DNA são fornecidos para alimentos, animais, aquicultura, agronomia, silvicultura e horticultura, assim como apoiam
instituições de pesquisa e organizações de criação animal que suportam essas indústrias.
A Neogen Corporation (Nasdaq: NEOG) desenvolve e comercializa produtos dedicados para a segurança de alimentos e
animais. A divisão de Food Safety da Neogen comercializa meios de cultura desidratados e kits para testes diagnósticos
de bactérias causadoras de doenças de origem alimentar, toxinas naturais, alergênicos alimentares, resíduos de drogas,
doenças em plantas e controle de sanitização. A divisão de Animal Safety é líder no desenvolvimento de genômica
animal juntamente com a fabricação e distribuição de uma variedade de produtos veterinários, incluindo: kits
diagnósticos, farmacêuticos, instrumentos, cuidados com a pele e desinfetantes.farmacêuticos, instrumentos, cuidados
com a pele e desinfetantes.

Esta divulgação está sendo apresentada em português somente para fins de tradução.
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